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LLYFR

JOSU A.

Exw cyntefig awdwr y llyfr hwu oedd Osca, yr hwn a newidiwyd i Josua am y rhesymau a nodwyd
eisioes : gwel y sylw ar Num. xiii. IG. Tybiodd rhai nad Josua yw awdwr y llyfr hwn, ond fod ei

enw ef yn cael ei roddi iddo am mai Josua yw prif wrthddrych y Uyfr, fel y mae Buth, Esther, a Joh
i'r llyfrau ag sydd yu dwyu eu heuwau hwythau. Yr hyu a barodd i rai feddwl felly yw, fod yma
(nv:au yu cael eu rhoddi i leoedd, y rhai ua elwid felly am lawer o ganrifoedd ar ol dyddiau Josua

;

a bod rhai brawddcijan yma a thraw ar hyd y llyfr, yn gystal a hanes marwolaeth Josua ac Eleazar
yn niwedd y llyfr, y rhai nas gallantfod wedi cael eu hysgrifenu hyd ar ol marwolaeth Josua. Ond
gelHr cyfarfod á'r gwrthebion hyn trwy sylwi, y gallai rhyw adysgrifenydddylynol, trwy arweiniad
dwyfül, chwanegu y pethau hyn mewn oesau dyfodol, er gwueyd yr hanes yn gyflawnach, ac yn
fwy dealladwy o hyuy allan : a gall y darllenydd weled yr holl gyfryw frawddegau yn cael eu hegluro
yn y sylwadau canlynol. Hefyd, rhaid addef fod yma lawer o bethau yn cael eu coflfâu, y rhai nad
allai ueb ond Josua eu coffâu : "ac yn wir y mae y llyfr hwn wedi cael ei gyduabod yn mhob oes, gau
y rhau fwyaf o luddewon a Christionogiou, fel gwaiLh Josua. Addetìr fod llyfr Josua yn un o'r rhai
pwysicaf yu yr Hen Destament, ac y mae i'w ystyried fel parhad ueu orpheniad pum llyfr Moses

;

canys y mae yr un berthynas rhyugddo a'r Uyfrau hyny, ag sydd rhwng llyfr yr Actau a'r pedair
Efengyí. Y mae y llyfr hwu yn cyuwys hanes awdurdodiad Josua yn lle Moses

; y cyfammod rliwng
y ddau yspiwr a Rahab ; mynediad Israel dros yr lorddoneu, a'u hymgyflwyniad iDduw; daros-
tyngiad Canaan gan Josua ; rhauiad y wlad rhwng y llwythau ; dychweliad y ddau Iwyth a hauner
i'w hetifeddiaeth; auerchion Josua i'r bobl ;

yn nghyda'i fai-wolaeth ef ac Eleazar. Mewn gair,

cyuwysir yma haues y genedl am oddeutu 30 mlynedd, sef rhwng c.c. 1451 a 1420. .

PENNOD I.

A C wedi marwolaeth Moses, gwas
-^ yr Arglwydd, y llefarodd yr Ar-
glwydd wrth Josua fab Nun, gwein-
idog Moscs, gaii ddywedyd,

2 Moses fy ngwas a fu farw : gan
liyny cyfod yn awr, dos dros yr lor-

PEN. I. Adn. 1. Ac wedi marwolaeth Mo-
ícs] Yn niwedd y deng niwrnod ar hugain yn
y rhai yr \vylasant am Moses, Deut. xxxiv. 8.

Gwas yr Arglwydd—gelwir ef felly, (1) Er
anrhydedd i Moses. (2) I roddi awdurdod
i'w ddeddfau a'i orchymynion, yn y cyhoedd-
iad ba rai yr ymddygai efe fel gwas Duw,
drosto ac yn ei enw ef. (3) I arwyddo y bydd-
ai i'w osodiadau ef, yr hwn nad oedd ond gwas
yn nhDduw, roddi lle i osodiadau CRiSTdan
oruchwyliaeth yr efengyl, yr hwn yw y Mab,
sef Etifedd ac Arglwydd ei dei hun, Heb. iii.

2, &c. Llefarodd yr Arglwydd wrth Josua
—mewn breuddwyd neu weledigaeth, neu trwy
Urirn. Gweinidog Moses—yr bwn a weith-
rcdai fel ei gofiadur a'i filwr-weinydd ef, ac a
ydoedd yn egwyddorwas iddo i'w barotoi i'w
ddylyn ef yn y swydd, Exod. xxiv. 13.

Adn. 2. Moses fy ngwas a fu farw] Ar-
wydda y gair brif-weinidog Duw, trwy yr
hwn y cyflawnai efe ei holl fwriadau : gwel
uchod. Er fod y gwas hwn wedi marw, y mae
y Meistr o hyd yn fyw ; a thra y byddo ganddo
waith i'w gyflawni, efe a gyfyd oft'erynau add-
as i'w ddwyn yn mlaen ; ac am hyny gelwir
Josua yn lle Mosos. Dos dros yr lorddonen
hon—yr hon sydd yn awr yn dy ymyi, a'r

hon yw yr uuig rwystr yn awr ar dy ffordd i

B

ddonen hon, ti, a'r holl bobl hyn, i'r

wiad yr ydwyf fi yn ei rhoddi iddynt
hwy, meibion Israel.

3 Pob man y sango gwadn eìch troed
chwi arno, a roddais i chwi; fel y llef-

erais wrth Moses,
4 O'r anialwch, a'r Libanus yma,

hyd yr afon fawr, afon Euphrates,

Ganaan. I'r wladyrydwyffi yn ei rhoddi—
trwy feddiant gweithredol, megys y rhoddais
hawl iddi gynt trwy addewid.
Adn. 3. Pob man y sango gwadn eich troed

chwi arno] fewn y terfynau a nodir isod.

Ond tybia rhai fod y geiriau hyn yn caei eu
bwriadu i osod allan yr hawsder â pha un yr
oeddynti orchfygu yr hoU wlad, fel y profwyd
yn ngorchfygiad Jericho. Eu hanffyddlondeb
hwy i Dduw oedd yr unig beth awnai y fudd-
ugoliaeth mewn unrhyw achos yn anhawdd.
Adn. 4. O'r anialwch aW Libanus yvia\

Eithaf eu terfynau fyddai o Arabia Garegog
yn DDEHEDOL, i Libanus yn ogleddol ; ac o'r

Eu2)hrates yn ddwyreiniol, hyd Fôr-y-can-
oldir yn orllewinol : ond ni feddiannodd yr
Israeliaid y rhodd hon yu gyflawn hyd ddydd-
iau Dafydd, 2 Sam. viii. 3, &c., 2 Cron. ix. 26.

Holl wlad yr Ilethiaid—cyfrifir y rhai hyn
yn gyffredin fel y rhai mwyaf rhyfelgar a
dewr o'r holl genhedloedd Cauaaneaidd ; a
chan eu bod yn meddianuu y parthau raynydd-
ig du y deau i wlad Canaan, y mae yn natur-
iol meddwl mai y rhai hyn fyddent anhawddaf
i'w gorchfygu ; a thybia rhai mai ar y cyfrif

liwn yr enwa Duw y rhai hyn yn neillduol

;

fel pe dywedasai, ' Chwi a orchfygwcli ac a fedd-

iennwch hyd yn nod holl wlad yr Hethiaid.*



Duw i/n addaw JOSUA I. ctjnorthwyo Josua.

holl wlad yr Hethiaid, hyd y môr
mawr, tua macbludiad yr haul, fydd
eicL terf'yn chwi.

5 Ni saif neb o'th flaen di hoU
ddyddiau dy einiocs : mcírys y bûm
gryda Moscs, y byddaf gyda tbithau

;

uitb adawaf, ac ni'tb witbodaf.
G Ymgryfba, ac ymwroLa : canys ti

a wnai i'r bobl hyn etifcddu y wlad
yr hon a dyngais wrtb cu tadau ar ei

rhoddi iddyut.

7 Yn nnig ymgryfba, ac ymwrola
yn lcw, i gadw ar wneutbur yn ol yr
holl gyfraitb a orchymynodd Moses
fy ngwas i ti : na ogwydda oddiwrtbi,

ar y llaw ddcau nac ar y llaw aswy

;

fel y ÍFynech i ba ie bynag yr elych.

8 Nac ymadawcd Ìlyl'r y gyfraitb

hou o'tb cnau, eithr myfyria ynddo

Ond dîchon fod jr holl genhedloedd ereiU yn
cael ea cynwys yma dan yr enw hwn, fel eu
cynwysir mewn manau ereill dan yr enw Am-
oitiAiD. Ilijd y mór mawr—sef Môr-y-canol-
dir, yr hwn a elwir yn fawr niewn cydmhar-
iaeth i Fôr Tiberias a'r Môr Marw, y rhai nad
oeddynt wrth hwn ond megys l'i/noedd bych-

ain, er fod yr luddewou yn rhoddi yr enw môr
(yamj i bob casgliad mawr o ddyfroedd.

Adn. 5. Ni saif îieb o'th jíacn] Hyny yw,
ni fydd neb yn gallu sefyll, neu ni saif neb yn
llwyddiannus. Megys y hilm, gyda Moses—
i'w gynorthwyo ef yn ngwyneb ei hoU elyn-

ion, ac i'w pyfarwyddo yn llywodraethiad y
bobl wargaled hyn

; y hyddaf çjyda thiLhau—
holl ddyddiau dy einioes. Ní'th adawnf—Vt\ì
nerth a'tli ddoethineb dy huu ; ac ni'th lorth-

odaf—ni'tli roddaf i fyny i ewyllys dy elyn-

ion, Ileb. ziiì. 5.

Adn. G. Ymgryfha ac ymwrold] Er fod

Duw wedi addaw na fyddai neb yn alluog i

sofyll o'i Haen ef, cto yr ocdd iiyny ar yr am-
mod iddo ef arferyd ei holl fedrusrwydd mil-

wraidd, a defnyddio yr holl foddion naturiol a

rhaífluniaetliol a osodai l)uw o fewn ei gyr-

aedd. Ni chynorthwya Duw y rliai hyny a

wrthodant eu cynorthwyo eu hnnain. (Janys

ti a wnai i'r hohl hgn cttfeddu y wlad—felly

sicrhf'ir iddo yn nechre y gwaitli hwn, y cai

efe fod yn ofleryn i'w ddwyn i orpheniad.

Adn. 7. I gadio ar wncuthur yn ol yr holl

ggfraitli] Kr dy fod di i lywodractliu y bobl,

eto y mao y gyfraith a roddwyd gan Mosos,

oddiwrtliyf fi, i'th lywodraothu dithau. Na
ogwgdda oddiwrthi—fd y ffynech—dengys
hyn fod y cyrnhorth dwyfol a addewsid i<l<io

cf a'r rHraeliaid yn un aiumodol, ac y gellid

yn gyíiawn ei dynu yn ol oddiwrthynt ar eu
tro»eddiad hwy o'r ammodau.

Adn. 8. N'ic j/inudau'cd l/gfr y gyfrnith

hon u'th cnau] llyny yw, rhaid i ti ui ddar-

llen yn barliaus, a thr<'fnu <ly holl orchyuiyn-

ioií i'r bobl yn ol i';;wy<ldorion fy iighyfraitli i.

Mgfyria ynddo ddi/ild a nos—ofryila el' yn
ddyful, ar ar bob a<:íily«iir ystyria jia beth vw
ewylly» Duw a'th d<lyli'dHwy<ld dilhnu. ì''rl

y cedwych ar wneulhur yn ol yr hyn oll sydd
2

ddydd a nos ; fel y cedwych ar wneu-
thur yn ol yr hyn oll sydd ysgrifen-

edig ynddo : canys yna y llwyddi yn
dy Ifyrdd, ac yna y ffyni.

9 Uni orcbymynais i ti? Y'mgryfha,
ac ymwrobi ; nac arswyda, ac nac
ofna : canys yr Arglwydd dy Dduw
fydd gyda tbi, i ba le bynng yr elych.

10 1i Yna Josua a orcbymynodd i

lywodraethwyr y bobl, gan ddywed-

1

1

Tramwywcb trwy ganol y Uu, a
gorcbymynwcb i'r bobl, gan ddywed-
yd, Parotowch i cbwi luniaeth : canys
o fewn tridiau y byddwch cbwi yn my-
ned dros yr lorddonen bon, i ddyíbdi
feddiannu y wlad y mae yr Arglwydd
eich Duw yn ei rboddi i cbwi i'w

mcddiannu.

ysgrifenedig ynddo—yr hon y yr unig ífordd

i ti IwydJo a íìynu.

Adn. 9. Oni orchymynais it' ?] Sefmyfi, yr
hwn yr wyt yn rhwym o ufyddhau i mi ; myfi,

yr hwn a allaf dy ddwyn trwy bob peth a
roddaf arnat ; myfi, yr hwn y cefaist y fath

brawf o'm ffyddlondeb a'm nerth liollalluog!

Adn. 10. ŸnaJosua a orchymynodd i lyw-
odracthwyr y hohl] Neu y shotcrim. Yr
oedd y rlial hyn yn wahanol i'r shophetim, y
rhai oeddynt farnwyr yn raysg y bobl, gwaitli

y rhai ocdd penderfynu yn mhob achos gwlad-
ol. Meddyiir mai is swyddogion oedd y sho-

terim, y rhai oeddynt i edrych ar fod pender-

fyniadau y shophetim yn cael eu cyHawni.
Tybia Calmet y gall niai herodron y fyddin
ocdd y shotcrim hyn, fel y rhai ag y cyfar-

fyddirà hwynt mor fynych yn llomcr, y rhai

a elwir yn 'genhadau y duwiau a dynion;' y
rhai a d<Ìygent deyrnwiail, a'r rhai yr ystyrid

eu personau bob amser yn gysegredig : gwel
ar Exod. xviii. 21.

Adn. 11. Parotoîcch i chwi Inniacth] Tse-

dah, y gyfryw ysglyfaeth neu arlwyadau aga
gymerasent hwy o'r gwltdydd gor<hfygodig,

megys d, ychain, deíaid, kc ; o herwydd ar-

wydda y gair y fath ysgli/facth ag a gymerir
witli hela, &c. Ond pa angen oodd am y
rhagofal liwn, gan fod yr Israeliaid yn «'ael

nianna o'r nefoe<ld bob boro yn ymborth ? Ileb

ddyfynu yr hoU atebion a roddir gan csbon-

wyr i'r gofyniad liwn, ymfoddlonwn ar nodi

pump ni'u cliwech : (1) Call fod Josua yn
rhagwelt'd y gorlyildai i'r israeliaid ymtudo
yn rliy foro i ganiatau amser i g:tsglu manna
l'el arferol, ac am hyny liarnai fod yii gall idd-

ynt gael eu diwallu iig arlwyadau cyn iddynt

dd<^clireu eu taitli. (2) Kr fod y manna yn
disgyn bob dydd cr diwallu y tylüdi<ju a'r

llesg, oto ni walieriMid i'r rhai a ailcnt lirynu

bwydy<Id ercill, cu del'ny<ldio, Deut. ii. G, 'J.S.

(3) Tyliia Lu ('lerc i Jnsua orchymyn hyu,

am ei fod yn uu-iMwl, iimi \vi'<li cael hy.sbys-

iad dwyfol, y peiiliai y manna m<ir fnan ag y
croescnt yr lorddonen. (4) |)yw<'<l Coko y
gellir ryfioithu y gciriau, * l'arotowch bob

darpariucth angeurhcidiol ;* hob ei gyfyngu



Anfon yspìwyr JOSUA II. Jericho.

12 H Wrtli y Reubeniaid liefyd, ac

"wrth y Gadiaid, acwrth haiiuer llwyth

Mauasse, y lleíarodd Josua, gau ddy-

Avedyd,

lîi Cofiwch y gair a orchymynodd
Moses gwas yr Arglwydd i chwi, gan
ddywedyd, Yr Arglwydd eich Duw a

esmwytLàodd arnoch, ac a roddodd i

chwi y w lad hou.

14 Ëich gwragedd, eich plant, a'ch

anileiliaid, a drigant yn y wlad a rodd-

odd Moses i chwi o'r tu yma i'r lor-

ddonen : oud chwychwi a ewch dros-

odd yn arfogiou o üaen eich brodyr,

y sawl ydych gedyrn o nerth, a chy-

northwywch hwyut;
15 Nes rhoddi o'r Arglwydd lon-

yddwch i'ch brodyr, fel i chwithau, a

meddianuu o houynthw^thau y wlad

y mae yr Argiwydd eich Duw yu
ei rhoddi iddynt : yna dychw^elwch i

wiad eich etifeddiaeth, a meddien-

at fwydydd yn unig. (5) Y mae rliai ysgrif-

enwyr Ìuddewig, trwy fod gan yr Israeliaid

fanna, yn deall y gorchymyn hwn yn allegol,

fel galwad arnynt i edifarhau, ymheddychu â
Duw, a dylyn buchedd newydd, fel ag i fod

yn barod i dderbyn y gymwynas fawr hon

:

gwel Exod. xix. 10, 11. (6) Yr oedd y man-
na hefyd,fel y dywed Sutclifle, yn got'yn ^yar-

otoad pan ei cedwid. Canys o fewn tridiau

y byddwch chwi yn myned dros yr lorddonen
hon—ymddengys na chafodd y geiriau hyn,
er eu bod wedi eu gosod yma, eu llefaru gan
Josua hyd nes i'r yspiwyr ddychwelyd, trwy
fod y fath drawsgyflead yn dygwydd yn fyn-

ych yn yr hanes ysgrythyrol ; oddieithr y
gallwn eu deall fel awgrymiad mai ar y tryd-

ydd dydd ar ol eu myned o Sittim yr aent
dros yr lorddonen : gwel pen. iii. 1. 2.

Adn. 12, 13. Wrth y Reuheniaid, ^c.] Y
maé Josua yn dwyn ar gof i'r ddau Iwyth
a hanner yr ymrwymiadau a wnaethent hwy
gyda Moses, pan y rhoddodd efe eu rhandir
iddynt o du y dwyrain i'r lorddonen, Num.
xxxii. 20.

Adn. 14. Eich gioragedd, eich plant] A
chyda'r rhai hyn gadawyd ar ol 70,580 o wr
grymus i'w gwarchad hvvy a'u heiddo, tiwy
nad aeth ond 40,000 dros yr lorddonen i gy-
northwyo y navv Uwyth a hanner i orchfygu y
wlad : gwel pen. iv. 1,3, a Num. xxxii. 17.

Ond chicychwi a ewch drosodd yn arfogion—
'raewn trefn filwraidd.'

—

Poole. ' Yr oedd-
ynt hwy yn awr wedi eu cynysgaethu âg arf-
au, y rhai a gawsent naiU ai oddiwrth yr
Aiff'tiaid, yr Amaleciaid, neu yr Amoriaid,
trwy eu cymeryd neu eu prynu.'

—

Benson.
' Chamushshim, bob yn bump; yn ararywiol
resau, pump oclir-yn-ochr, ond odid y drefn
arferol o ymdaith. Eithr ymddengys-ei fod yn
arwyddo, bod wedi trwsiadu, taclu, darparu,
arfogi, ac yn barod i ryfel : gwel ar Exod. xiii.

18.'

—

Clauke.
Adn. 1.5. Tua chodiad yr haul] Yr ocbr

ddwyreiniol i'r lorddonen.

nwcli hi, yr hon a roddodd Moses
gwas yr Arglwydd i chwi, o'r tu yma
i'r lorddouen, tua chodiad yr haul.

16 H Hwythau a atebasaut Josua,

gan ddywedyd, Ni a wnawn yr hyn
oll a orchymyuaist i ui ; aw^u hefyd i

ba le byuag yr anfonych ni.

17 Fel y gwrandawsom ar Mosea
yn mhob peth, felly y gwraudawn ar-

uat tithau : yn unig bydded yr Argl-

wydd dy Dduw gyda thi, megys y bu
gyda Moses.

18 Pwy bynag a anufyddhao dy or-

chymyu, ac ni w^andawo ar dy ym-
adroddiou, yn yr hyn oll a orchymyn-
ech iddo, rhodder ef i farwolaeth : yn
unig ymgryfha, ac ymwrola.

PENNOD II.

A JOSUA mab Nun a anfonodd o
-^^ Sittim ddau r, i chwilio yn
ddirgel, gan ddywedyd, Ewch, ed-

Adn. 16. Hwythau a atebasant] Nid y
ddau Iwyth a hanner yn unig, ond Ilywodr-

aethwyr yr holl Iwythau ereill befyd yn eu
henw hwy. Ni a wnaion yr hyn oll a orchy-
mynaist—yma y maent yn cydnabod dwyfol
anfoniad Josua, fel yr oeddynt eiddo Moses,
ac ganlyniad yn addaw dylyu ei gyfar-
wyddiadau ef yn mhob peth.

Adn, 17. Yn unig byddedyr Arghoydd dy
Dduw gyda thi] ' Os bydd i Dduw fod gyda
tbi, megys y bu gyda Moses, nyni a Iwyr uf-

yddhawn i ti.' Modd bynag, dichon nad yw y
geiriau yn meddwl dim mwy na gweddi ddif-

rifol am Iwyddiaut Josua: Bydded Duwgyda
thithau, megys ag y bu gyda Moses.
Adn, 18. Rhodder ef i farwolaeth] Hon

oedd gyîvúú\ filwraidd : y neb a anufyddhäai
i orchymyn ei gadfridog a roddid i farwolaeth.
Yr oedd y bobl yn cytuno i hyn, ac yr oedd
hyny yn anhebgorol angenrbeidiol mentrefn
i iawn ddysgyblaeth gael ei chadw yn y fydd-
in favvr hon. Dyoddefasai eu tadau lawer yn
yr auialwch trwy anufydd-dod : gwrthodasant
awdurdod Moses, gwrthryfelasant a gwnaeth-
ant iddynt eu hunaiu ben i'w barwain vn ol
i'r Aifft, Num. xiv. 4 ; a bu agos i Josua ei
hun gael ei labyddio i farwolaeth am geisio eu
cefnogi yn erbyn eu hofnau. Gan hyny yr
oedd yn angenrheidiol iddynt roddi iddo ef y
sicrwydd mwyaf pendantnad ymddygenthwy
fel y gwnaethai eu tadau.

PEN. II. Adn. 1. A Josua mab Nun a an-
fonodd Sittim ddau wr] Neu, fel y mae ar
yrayl y ddalen, a anfonasai, ond odid yn eb-
rwydd ar ol marwolaeth Moses. / chwilio yn
ddirgel—mewn cyfeiriad nid at ei elynion, gan
mai felly yr ymddyga pob ysjnwr, ond at yr
Israeliaid

;
yr hon oedd yn drefn ddoeth i rag-

flaenu yr annghyfleusdra a allasai gyfodi pe
buasai eu badroddiad yn anffafriol. Felly yr
oedd y rhai hyn yn wr o ymddiriediad. Éd-
rychwch y wlad a Jericho—garì eu bod i groesi
yr lorddonen ar gyfer Jericho, yr oedd yu

3



Rahuh y lutan. JOSUA II. Rahab y hutan.

rychwclì y wlad, a Jericho. A hwy
a'aethant, ac a ddaetbant id putein-

angonrheidiol iddynt gael meddiant o'r ddinas

lion, fel raewn acbos o ryw wrthdroad na bydd-

ai ganddynt ddiiu gelynion tu ol iddynt. Gan
liyny efe a aufonodd y gwr byn i edrycb an-

sawdd y ddinas, yr egorfeydd iddi, ci bam-
gaerau, &c., fel y gallai drefnu yn well foddei

ymosodiad. Ac a ddacthant idfj puteinwraig

a'i hcnio Rahab— ' bon oedd butan wirionedd-

ol.'—PoOLE. ' Putan ddycbweledig.'

—

Scott.
* Y mae y gair yn cael ei gyfieitbu yn llet-

wraig yn gystal ag yn hutan : yr oedd yn cael

ei bara trwy gadw matb ar westty.'

—

Süt-

CLiFFE. *Ond yn y dyddiau byny yr oedd y
rbai byn yn wragedd penrydd iawn, ac am
hvny yn cael yr enw bwn.'

—

Patrice. 'Er
l'od V gair Ile'breig zonah, a gyfieitbir yma
puteinwraig, yn arwyddo weitíiiau dafarn-

wraig, neu un yn gwerthu lluniaeth ; eto,

gan mai y cyntaf yn ddiau yw ystyr cyffredin

y gair, a'r synwyr yn yr bw'n y rbaid ei gy-

îneryd yn fynycÌi, (gwel Gen. xxxiv. 31, Barn.

xi. í, Hos. i. 2,) a cban fod Rabab yn cael ei

galw yn butan ga.n ddau apostol, (Ileb. xi. 31,

lago ii. 25,) y rliai a arferant air beb fod o'r

fatíi ystyr mwys, ymddengys yn anilwg iddi

fod unwaitb yn butan, er yn ddiaraau ei bod

yn awr wedi diwygio.'

—

Benson. ' Ymdden-
gys íoà jyutanod a thafarnwragedd yn cael eu

galw wrtb yr un enw, gan yn ddiamau nad

oedd llawer a ddylynent y dull bwn o fyw, o

Lerwydd eu sefyllfa agored, y rbai cy wiraf yn

eu m'oesau. Merched yn gyffredin a gadwent

westtai yn mblitb yr benafiaid, ac yr oedd

hyn yn betb arferol yn mblitb yr Aifftiaid a'r

Groegiaid. Y mae yn dratbebygol mai mertb-

ed a gadwent westtai cyboeddus yn mblitb y
Pbilistiaid; ac mai gyda'r fatb nn, ac nid

liyila, phutan, y lletyai Samson, Barn xvi. 1,

&c. ; o herwydd gan fod byn yn ffynu yn

mblitb yr Aifftiaid, o'r liyn y mae gcnym y
prawf llawnaf, gallwn ddysgwyl yn naturiol

ei fod yn ffynu hefyd yn mblitli y Canaaneaid

a'r Pb'ilisti'aid, ful y dysgwn oddiwrth Apulei-

ns iddo wnentbur wedi hyny yn niblith y
Groegiaid. Ilefyd, y mao yn fwy na tbebyg

fod byn yn arferiad yn mbìitb yr Israeiiaid

ca hunain, hyd yn nod yn amser gloywaf eu

hanesiactb ; canys y mae yn llawcr niwy rbe-

Nymol mcddwl mai tafarnwragcdd oedd y
ddwy wraig a ddaetbant at Solonion am farn

mewn jìcrtliynas i'r plentyn uiarw, (1 Pren.

iii. 10,) na'u l)od yn butanod. Y mao yn dra

liysbys nad yw putanod cyílrcdin, o bcrwydd

cu dúll anfad ofyw, biaidd bytb yn cacl ])lant;

ac yr oedd y cyfrcitbiau mor gacthion yn cr-

hyn y cylryw yn Isracl, (l)ciit. xxiii. 18,) fcl

po buasai y rhai hyn o'r dosl)arth hwnw nad

yvv niewn un uiodd yn dcbyg y iiiciddiascnt

ymddangoH o Haon Solomou. Wrtb y.styricd

yr holl amgylcbiadau hyn, yr wyf li yn bollol

gredu y dyl.ii y gair z<)n<ih yn y tcstyn, yr

hwn a gyíicilbwn ni pulvinwraig, gacl ci gyf-

joithu idfirnwraig iicu iicHttijwraig, ncu lilij-

wraig. liiatnau fod yr yspiwyr a anft)iiwyd

allan ar yr acblyHur hwn y rhai niwyaf ym-
ddiric<lol a fcddai Joniia yn ci lu : yr ooddynt

yn myncd ar y ncgw» pwyajraf, yr hwn agyu-

wraig a'i henw Rahab, ac a letyasant
vno.

wysai y caulyniadau mwyaf. Yr oedd eu per-

ygl golli eu bywydau yn yr anturiaeth hon
yn ddirfawr. À ydyw gan hyny yn debygol

y byddai i rai nad allent ddianc rhag cael eu
dal a'u lladd heb gyfryngiad gwyrtbiol Duw,
fyned, er gwaetbaf y gyfraith hòno, yr bon y
rbaid ei bod yn awr mor dra hysbys iddynt, i

fan lle y gallcnt ddysgwyl nid bendith ond
melldiih Duw? Ai nid yw gan byny yn deb-

ycacb ddarfod iddynt fyned i westty i letya,

yn hytiacb nag i biiteindy 7 Ond yr byn sydd,

yn fy marn i, yn gorpben y dystiolaetb ar y
pen bwn ydyw, ddarfod i'r Rabab bon, yr hon
a alwn ni yn buteimoraig, ymbriodi mewn
gwirionedd â Salmon, tywysog luddewig, Mat.
i. 5 ; ac a ydyw yn debygol y biiasai i un o

dywysogion Juda gymeryd y fatb un yn wraig

ag yr arddengys ein testyn fod Rahab? Add-
efir fod y lxx, y rbai a ddylynir yn Ileb. xi.

31, a lago ii. 25, yn cyfieitbu zonah yr Hebr-
acg ynptornê, yr hwn yn gyffredin aarwydda
putan ; ond nid yw yn bollol cglur ddarfod

i'r lxx arferyd y gair yn yr ystyr liwn. G\v'yr

pob ysgolbaigfod y gair Groeg7)or;íí''yn deiil-

iaw oddiwrtb ^miöíí, ' gwcrtbu,' fcl y deillia

liwn oddiwrtli peraó, ' pasio oddiwrtb y naill

at y llall.' Ond ai nid all hyn gael ei ddy-
wcdyd am mcyddau y wraig, yn gystal ag am
ei pherson 7 Yn yr ystyr hwn y deallai y
Deongliad Caldeaidd y gair, ac am byny cyf-

ieitbodd ef ittetha pundckitha, ' dynes, tafarn-

wraig.' Y mae amrai wr enwog o'r farn

mai dyma y gwir ystyr ; ac y mae y rbesym-

au blaenorol yn ei osod o ieiaf yn dra tbebyg-

ol. At byn oll gellir cbwanegu, gan i'n Ilar-

glwydd bendigedigddyfod trwy linacb y wraig

hon, nas gall fod yn fater o ycbydig bwys i ni

wybod pa gymeriad moesol a ddaliai bi. Fel

tafarmcraig gallai fod yn barchus os nid yn
anrbydcddus; fel pnian gyhoeddus n\s ga.\\a.i

fod y naill na'r llall ; ac nid yw yn bur debyg

y goddefasai rbagluniacth Duw i un o'r fath

gynicriad hynod ddrwg fyncd i'w linach .sant-

aidd ef. Y uiac yn wir y gellir mcddwl fod

acbosion Tamar a Datbscba yn ddigon i ddys*

trywio y rbcswm bwn ; ond pwy bynag a ys-

tyrio V ddau atbos byn yn fanwl, cfca wel eu

bod yn bollol wabaniactbu oddiwrtb ciddo Ra-

liab, os caniatawn Ibd y gair puicinwraig yn
gyficitblon. Gyda golwg ar yr wrthddadl nad

vvv ei gr yn cacl ci grybwyll mcwn un man
yn yr liancs aroddir yma, ymddcngysi nii nad

yw ncmawr bwys. Gaílasai fod yn ferch

ieuanc ncu yn wraig weddw; ac yn y naiU

achos ncu y llall ni allasai fod crybwylliad

am wr ; neu hyd yn nod pc buasai ganddi r,
nid yw yn dcbvg y crybwyllcsid am dano ef

ar yr acblysur ìiwn, gan yr yuiddcngys fod y
gyfrinach yn cacl ci «badw yn grcl'yddol rliyng-

díli hi a'r ysjnwyr. ü.s ocdd lii yn wraig briod^

gallai fod ci g\vr yn cacl cigviiwysyn vr y»>;

udi'oddion cyHicdiiiül, a chwbl <i'r a fradui hi,

a'i hoU dglicylh, pcn. vi. 23. Ond y mao yn

dcbyí acb inai incrch icuanc nou toraig weildw

ocdd lii, yr hon a cimillai ci bara yn oiicst trwy

g.-idw /Irlg i <hìi/ci/hriai<l.'— (JLAUitr:. Piof-

odd Juiiius yn ÍÌcd cglui nad opgorodd Rahuh



Rahah JOSUA II. a r yspiwyr.

2 A mynegwyd i frenin Jericbo,

gan ddyAvedyd, ele, gwr a ddaeth-

ant yma beno o fcibion Israel, i

cliwilio y wlad.

3 A brenin Jcricbo a anfonodd at

Rahab, gan ddywedyd, Dwg allan y
gwr a ddaeth atat, y rhai a ddaetli

i'th d di : canys i chwilio yr holl

wlad y daethant.

4 Ond y wraig a gymerasai y ddau
Avr, ac a'u cuddiasai hwynt, ac a ddy-

wedodd fel hyn ; Gwr a ddaeth ataf

ar Eoos neu Boaz ddeng mlynedd ar hugain

wedi byn ; ac os felly, uid oedd Rahab y pryd
hyn ond prin ugain mlwydd oed.

Adn. 2. Wele, gior a ddaethant yma heno
ofeibion Israel] Yr oedd gwyliedydd y bren-

in wedi eu gweled hwynt yn dyfod i mewn, ac

efe a ddyfalai eu cenedl a'u neges oddiwrth eu
hymddangosiad.
Adn. 3. A hrenin Jericho a anfonodd at

Eahab, ^c.] Ymddengys fod hyn yn brawf o'r

dyb flaenorol : pe buasai hi yn butan, neu yn
un â gair drwg iddi, gallasai ef ar unwaith
anfon swyddogion i ddal y rhai a letent gyda
hi fel crwydriaid ; ond os oedd hi yn cadw
gwestty, yr oedd y personau dan ei chronglwyd
yn gysegredig yn ol arferiad cyffredinol trig-

olion Asia, ac nis gellid eu haflonyddu ar un-
rhyw sail ysgafu. Y mae gwestai neu gyfaill
yn gysegredig yn mha d bynag y derbynier
ef, yn mhob parth o'r dwyrain hyd heddyw.

Adn. 4. Ond y wraig a gymerasai y ddau
wr] Cyn i'r cenadau ddyfod oddiwrth y bren-

in ; ac a'u cuddiasai—ar nen y t, yn y modd
a grybwyllir adn. 6. Ac a ddywedodd fel
hyn, Gwr a ddaeth ataffi, ondni wyddwn i

obaley daethent hwy—fel pe dywedasai, ' Y
mae fy nh i yn agored i bawb : daeth daur
i leta yma ; ond nid oeddwn i yn rhwym o

gael gwybod pwy oeddyut, nac o ba le y daeth-
ant, ac nid fy ngorchwyl i oedd ymofyn.'

—

CoKE, ' Yr oedd ei dybenion yn bur, ond nid
oedd ei geiriau yn wiriouedd.'

—

Sutcliffe.
' Y mae yn dra thebyg y gallai hi feddwl, trwy
ei bod yn baganes, nad oedd anwiredd cy-
mwynasgar yn beth annghyfreithlon.'

—

Ben-
soîí. Gwel yr adfeddyliadau. 'Wrthfarnu
ara anwiredd Rahab ar yr achlysur hwn, dyl-
em gofio iddi gael awgrymiadau digonol o'r

hyn a fwriadai Duw i'w bobl Israel; a hi a
amlygai ei fí"ydd yuddo ef wrth ddywedyd,
' Yr Arglwydd eich Duw, efe sydd Dduw yn
y nefoedd uchod, ac ar y ddaear isod,' adn. Ìl.

Yr oedd hi yn ddwfn deimladwy fod Penar-
glwydd nef a daear wedi rhoddi y wlad i Is-

rael, a hi a wcithredai dan lawn ddarbwylliad
o hyny, pa fí"ydd o'i heiddo a ganmolir yn
Heb. xi. Am hyny, heb araau fod gan Dduw
y bydysawd hawl anfeistroladwy i godi i fyny
neu dynu i lawr, ac i ranu pob teyrnas aglad
yn ol ei ewyllys ei hun, hi a farnodd yn rlies-

yraol ufyddhau i Dduw yn hytrach nag iddyn

;

ac am hyny hi a ymdrechodd â'i lioll egni i

rçddi y wlad i'r gwir herchenogion, i'r rhai a
wnaethai Duw yn gyfiawn feddianwyr. Hi a
fuasai ynfradwrus i Dduwaciddynt hwythau

fi, ond ni wyddwn i o ba le ?/ daethent

hwy.
5 A phan gauwyd y porth yn y ty-

wyllwch, y gwÿr a aeth allan ; ni wn
i ba le yr aeth y gwr : canlynwch yn
fuan ar eu hol hwynt ; canys chwi a'u

goddiweddwch hwyut
6 Ond hi a barasai iddynt esgyn i

nen y t, ac a'u cuddiasai hwynt
mewn bollteidiau llin, y rhai oedd
ganddi wedi eu hysgafnu ar nen y
t.

pe na wnaethai hynj, pan y gwyddai, fei y
dywed yn bendant, roddi o'r Aiglwydd iddynt

y wlad, adn. 9.'

—

Waterland. 'Ar y dyb
fod Rahab yn gweithredu ar yr achlysur hwn
mewn cydymffurfiad â'r awgrymiad a dder-

byniasai o fwriad Duw tuag at drigolion Ca-
naan, bydd ei hoU yraddygiad nid yn unig yn
rhydd oddiwrth bob bai, ond yn dra chanmol-
adwy, ac yn haeddu lie yn gyfiawn yn mysg y
siamplau ardderchog a gynygia yr apostol i'n

hefelychiad, fel un wedi ei chyfiawnhau nid
yn unig trwy ei ff'ydd, ond hefyd trwy ei

gweithredoedd, lago ii. 25.'— Stacrhouse.
' Os oedd bwriad Duw tuag at drigolion Ca-
naan wedi cael ei hysbysu i frenin a phobl Je-
richo, ac iddo ef a hwythau wrthod cymeryd
eu liíirwain gan y rhybydd, tra yr oedd Rahab
yn credu ac yn ufyddhau i'r peth a ofynid
ganddi hi, yna bydd i'w hoU ymddygiad sef-

yll yn glir oddiwrth bob bai, a bydd ei fí"ydd

yn gyfryw ag y gallai yr apostol ei chaumol
yn gyfiawn.'

—

Shucìíford. ' Y mae geiriau

St. Paul yn pleidio y dyb hon. Yu lle dy-
wedyd, yn ol ein cyfieithiad ui, ' trwy fí'ydd ni

ddyfethwyd Rahab y butan gyda'r rhai ni

CHREDENT,' tois ajjistois, efe a ddywed, yn
gyson â'r cyfieithiad ar ymyl y ddalen, 'g'yd

a'r rhai anüfydd,' tois hapeithêsasi, h.y. an-
ufydd i'r gorchymyn a roddasai Duw iddynt
i ymostwng i'r ísraeliaid.'

—

Coke.

Adn. 5. A phan gauwyd y porth] Saes.
' oddeutu pryd cau y porth ;' canys nid oedd

y porth eto wedi ei gau, adn. 7.
' Yn y ty-

wylhüch—felly ymddeugys mai yn y nos yr
anfonodd brenin Jericho at Rahab, gan orch'y-

myn iddi ddwyn allan y gwr a letent gyda
hi. Yr oedd yr adeg ei hun yn ffafriol i'r íioll

gydfwriad : canys pe cymerasai y pethau hyn
le liw dydd, braidd y buasai yn bosibl i'r ys-
piwyr ailu dianc. Ond uid yw hyn yn ddim
esgus dros hocediaeth y wraig ; canys gallasai
Duw achub ei genadau yn anuibynol ar ei

hanwiredd hi : gwel yr adfeddyliadau. Nid
yw Duw byth yn dywedj^d wrth neb, Gwna
ddrwg, fel y deío daioni o hono.

Adn. G. Ac a'u cuddiasai hwynt mewn
hollteidiau llin] Saes. stalks of flai; neu lin

yn ei gyflwr garw, anweithiedig ; a chan fod
hyn oddeutu y tymor (diwedd Mawrth neu
ddechre Ebiill) pryd y mae y llin yn addfed
yn y wlad hôno, oganlyniadgallai llin Rahab
fod newydd gael ei dynu, ac yn awr yn sychu
a.r nen ei th. Gwelsom eisioes fod yrholl
dai yn y dwyrain wedi eu gwneyd yn lleddf
ar eu pcnau, am yr hyn y rboddir deddf, Deu't.

5



Rahab JOSUA II. a r ìjspiwyr.

7 A'r gwr a ganlyuasant ar eu hol
hwynt, tua'r lorddouen, hyd y rhyd-
au : a'r porth a gauwyd, cyn gynted
ag yr aeth y rhai oedd yu erlid ar eu
hol hwynt allan.

8 1i A chyu iddynt l;wy gysgu, hi a
aeth i íyny atynt hny ar nen y t

:

9 A hi a ddywedodd \\vt\\ y gwr,
Mi a \\n roddi o'r Arglwydd i chwi y
wlad ; o herwydd eich arswyd chwi a
syrthiodd arnom ni, a hoU drigolion y
w lad a ddigalonasant rhag eich ofn.

10 Canys ni a glywsom fel y sych-
odd yr Arglwydd ddyfroedd y môr
coch o'ch blaen chwi, pan ddaethoch
allan o'r Ailft ; a'r hyn a wnaethoch
i ddau frenin yr Amoriaid, y rhai oedd
tu hwnt i'r lorddonen, sefì Sehon ac
i Og, y rhai a ddifrodasoch cliwi.

11 A phan glywsom, yna y'n digal-

onwyd, fel na safodd mwyach gysur

xxii. 8; ac ar y nenau gwastad hyn y niae y
dwyreinwyr liyd heddyw yn ihodio, yn cydynf-
ddyddan, ac y u aml yu cysgu ac yn treulio y uos.

Adn. 7- A'r gwýr a ganlijnasant ar eu hol—hgd y rh/dau'\ Lle yr arferai y bobl groesi

yr lorddonen ; a'r porth a gauwìjd—sel porth

y ddinas, i attal i'r yspiwyr ddianc, os oedd-
ynt eto yn llechu o'i niewn.
Adn. 8. A chyn iddynt hwy gysgu\ Saes.

' cyn iddynt orwedd'
Adn, 9. Mi a îüu roddi o'r Arglwydd i

chwi y ulad] ' Y niae yn debyg mai oddiwrth
ddgchymijg yn unig y cafodd hi hyn, ar ol

clywed am eu llwyddiaut yn erbyn yr Amor-
iaid, a'u nifcroedd aruthrol, ac wrth weled y
cyflwr arswyd a braw i'r hwn y darostyng-

wyd trigolion ei gwlad ei hun.'

—

Clauke.
Ond gwel ar adn. 11.

Adn. 10. Cangs ni a glywsom fel y sychodd
yr Arglwydd ddyfroedd y niór cocìi] P'elly yr
oedd eu gwaredigaeth wyrtliiol hwy o'r Aiíií't,

a'u niynediad trwy y môv coch, yr hyn a gy-
inera.sai le yn mhell oddiyno ddeugaiu nilyn-

edd yn ol, yn cacl ei adgolfa y dyddiau hyny
yn Juricho, ersyndod i bawb.
Adn. W.A plLun glywsoìn, yna y'n digalon-

wyd] Neu, fel yr arwydda y wreiddioí, 'ein

calonati a doddasaní,' fel y todda cyr yn y
tân. Yrocild hyn yn gyflawniad o addowid a
wnaethaî iJuw i'w bobl, Dcut. xi. 25, ac yn
ernes o gyflawniad oi holl addowidion croill

ef. Yr A rglwydd eich iJuw, cfc sydd IJduw
yn y nrfoidd uchod, ac ar y ddaear isod—

y

mao y ryfl'esiad hwu o'rgwir Dduw yn hynod
o lawn, ac yn dango.s llawcr o oleuni a gwy-
Lodaí'tli. Fcl po dywo(la.sai, *Mi a wn fod

eich Duw chwi vn hollalluog a hollbre.sonol :'

ac yn ganlynol i'r fl'ydd hon hi a guddiodd yr
yiipiwyr, ac a beryglodd ei bywyd ei hun wrth
wnouthur hynv. Dnd pa fodd y cafodd hì y
wybüdaeth egíur lion atn y Natur Ddwyfol ?

(1) Dii'hon fod y wybodaPtli aui y gwir Dduw
yn betli tyífredin ar y ddaear y [iryd hyn, er

yn gyniyhg â llawer o ofi'rgoelion ac eilunadd-
oliacth, trwy fod y bobl yn credu fod duw i

C

yn neb, rhag eich ofn : canys yr Ar-
glwydd eich Duw, efe sydd Dduw yn
y uefoedd uchod, ac ar y ddaear isod.

12 Yn awr gan hyny, tyngwch, at-

olwg, wrthyf, niyn yr Arglwydd, o
herwydd i mi wneuthur trugaredd â

chwi, y gwnewch chwithau hel'yd dru-
gíireddâ th fy nhad inau; acyrhodd-
wch i mi arwydd gwir :

13 Ac y cedwch yn fyw íy nhad,
a'm mam, a'm brodyr, a'm chwiorydd,
a'r hyn oU sydd ganddynt, ac y gwar-
edwch ein heinioes rhas: ansrau.

14 A'r gwr a ddywedasant wrthi,

Ein heinioes a roddwn i farw drosoch
(os chwi ni fynegwch ein neges hyn)
pan roddo yr Arglwydd i ni y wlad
hon, oni wnawn â chwi drugaredd a
gwirionedd.

15 Yna hi a'u gollyngodd hwynt i

waered wrth raíf trwy y Ifeuestr : ca-

bob talaeth a phobl, i'r myuyddoedd ac i'r

dyíTrynoedd : gwel 1 Bren. x.x. 23. (2) Neu
hi a dderbyniodd y wybodaeth hon gan yr ys-

pivi'yr, â'r rhai yr yniddengys iddi fod yn yra-

ddyddan llawer. Neu, (3) lli a'i cafodd trwy
ddylanwad goruwchnaturiol Duwar ei henaid
ei hun. Ymddongys iddi wneyd gwell defn-

ydd o'r goIcurH a ilderbyniasai na'r lleill o'i

chydwladwyr, a Duw a gyuyddodd y goleuni

hwnw.
Adu, 12. Tgngu'ch atolwg lorthyf, myn yr

Arglwydd] Ÿ mae hyn yn brawf ])ellach fod

y fenyw hou wedi derbyn cryn hytt'orddiant

yn y Ifydd luddewig. Yr oedd yn cydnabod

y gwir Dduw wrth ei gymeriad hanfodol Je-
UOFA ; a gwyddai mai llw yn oi enw ef oedd

y rwymedigaeth ddyfnaf a difiifolaf ag y gall-

ai luddew lyneddani, Dout. vi. 13. Ygwnewch
chwithau hefgd drugaredd â thf/ fy nhad in-

au—ei ]»herthyna.sau agos, y rhai y mae hi yn
ei henwi yn fanwl, adn. 13. Ac y rhoddwch
i rai arwgdd gwir—scf sicrwydd y bydd i chwi
í'y nghadw i a'r eiddof rhag y diuystr ryfl'red-

inol, neu arwydd ag y gallaf ei ddangos fel

prawf o'r cytundeb hwn, ac fel moddion fy

niogelwch. Dyma y cwbl ag y mao hi yn ei

ofyn. Ond gwnaeth Duw Ìy iddi nag yr

oedd hi yn ei ddynuino neu yn ei feddwl.

Dyrchafwyd hi wedi liyn i fod yn dywy.soges

yn Isiac'I, yn wraig i Salmou, ac yn uu o hen-

aüaid C'i ist.

Adn. 13. Ac y gwaredwch eîn heinioes rhag
angau] lli a ddysgasai gan yr ys])iwyr, neu
rywfodd, l'od holí drigolion y wlad wedí eu dy-

farnu i ddinystr, acam liyny y Uiao yn eu cy-

mhell hwy i yingyfammodi i'w thadw lii a'i

thylwyth.
Adn. 14. Ein heiniocs a roddwn % farw

drosoch] ' Hydded i'n hoiniocs ni gaol eu dy-

fetha, o.s goddefwn i'r eiddoth tliwi gael oi ni-

weidio.' Dyma yr hyu a olwid gynt yn oin

gwlad ni yn wyatìo—jioryglu eiuioos gr dros

einioos ei gyfaill.

Adn. 1;"). Yna hi aUi goUyngodd hwynt i

wacred wrlh rajff Irwy y Jfcncstr] Neu a yni-
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nys ei th hi oedd ar fur y ddinas, ac

ar y mur yr oedd hi yn trigo.

ÍG A hi a ddywedodd wrthynt,

Ewch i'r mynydd, rhag i'r erlidwyr

íryfarfûd â chwi : ac ymguddiwch yno
dridiau, nes dychwelyd yr crlidw yr

;

ac wedi hyny ewch i'ch fíbrdd.

17 A'r gwr a ddywedasant WTthi,

Dieuog fijddicn ni oddiwrth dy Iw
yma â'r hwn y'n tyngaist.

18 Wele, pan ddelom ni i'r wlad,

rhwym y llinyn yma o edaf goch yn
y fí'enestr y gollyngaist ni i lawr trwy-

ddi : casgl hefyd dy dad a'th fam, a'th

frodyr, a hoU dylwyth dy dad, atat i'r

t yma.
19 A phwy bynag a êl o ddrysau dy

d di alian i'r heol, ei waed eí'fydd ar

gyfammododd i wneuthur byny, fel yr ad-

loddir adn. 21 ; canys y mae yn sicr na oll-

yniîodà lii hwynt i waered nes i'r holl am-
gyrchiadau a nodir adn. 16—20 gymeryd lle.

Àr y mnr yr oedd hi yn trigo—yr oedd mur
y ddinas yn gwneyd rhan o'i tli, neu yr oedd
ei th wedi ei adeiladu yn gyfymlyn â'r mur,
fel ag yr oedd el nen neu ei ganllawiau uwch-
ben y mur, gyda'i ífenestr yn gwynebu i'r

wlad. Gan fod pyrth y ddinas yn awr wedi
eu cau, nid oedd un ft'ordd i'r yspiwyr ddianc
ond trwy y ífenestr hon ; ac mewn trefn i

hyny hi a'u gollyngodd hwynt i waered trwy

y ftenestr mewn basged yn crogi wrth raíT, nes

iddynt gyraedd y ddaear tufaes i'r mur.

Adn, 16. Ewch i'r mynydd] Tybia Dr.
Shaw mai y Çuarantania oedd hwn, yr hwn
sydd yn gysylltedig â'rmynydd Adummiìn,a
thrwy yr hwn y torwyd y ífordd ag sydd yn
arwain o Jerusalem i Jericho. Ac ymgudd-
iwch yno dridiau—mewn un o'r ogofeydd

;

ueu yr oeddynt i ymdaith liw nos, ac i yra-

guddio liw dydd, rhag i'w herlynwyr eu dal.

Adn. 17- Dieuogfyddwn ni] Gan awgrymu
nad arnynt hwy y byddai y bai os na chedwid

y 11w hwn yn ddyladwy.
Adn. 18. Wele.jpan 'ddelomniiW lolad] Sef

dros yr lorddonen, ac i ymyl Jericho ; rhivym

y llinyn yma o edaf goch—'llinyn wedi ei

nvdd-droi âg amrywiol edafedd cochion.'

—

KiMcni. ' Ymddengys mai cenglau o edaf-

edd ag yr arferai hi eu nyddu a'u gwau oedd
yr edaf goch.'

—

Sutcliffe, ' Y mae y gair

Hebreig tikvath yn fvvy priodol yn meddwl
rhajf, ysnoden, neu tfé'. Ond odid yr un ag
yr oedd hi yn nghylch eu gollwng hwy i w-ae-

red wrthi.'

—

Benson. ' Tikvath chut hash-
shani a all feddwl, ond odid, y darn hion o

frethyn coch, neu y brethyn hwn (a wnaed) o

edaf goch. Pan gymerodd yr Israeliaid y
ddinas, ymddengys fod y darn hwn o frethyn
coch wedi ei grogi allan trwy y ff'enestr í'el

math zvfflag ; a dyma yr arwydd ar baun yr
oedd hi a'r y.spiwyr wedi cytuno.'

—

Claree.
Tybia rhai fod yr edaf neu y brethyn coch hwn
yn arwydd o bechodau liahab, y rhai oeddynt
fel ysgarlad a phorfíbr, Esay i. 18; ac hefyd o

waed Crist^ trwy yr hwn yr achubwyd bi.
.

ei ben ei hun, a ninau afyddivn dieu-
og : a phwy bynag fyddo gyda thi yn
t, hydded ei waed ef ar ein penau ni,

o bydd llaw arno ef.

20 Ac os mynegi di ein neges hyn,
yua y byddwn dieuog oddiwrth dy Iw
â'r hwn y'n tyngaist.

21 A hi a ddywcdodd, Yn ol eich
geiriau, felly y byddo hyny. Yna hi
a'u goUyngodd hwynt ; a hwy a aeth-
ant ymaith. A hi a rwymodd y Uinyn
coch yn y fiTenestr.

22 A hwy a aethant, ac a ddaeth-
ant i'r mynydd ; ac a arosnsant yno
dridiau, nes i'r erlidwyr ddychwelyd.
A'r erlidwyr a'u ceisiasant ar hyd yr
hoU fi'ordd ; ond nis cawsant.

23 H Pelly y ddau r a ddychwel-

Ond uid yw yu gwbl eglur fod y gair Hebreig
shani yn dyuodi lliw y llinyn hwn : dywedir
ei fod yn deilliaw oddiwrth shana, 'dyblu;'
fel ag y gall fod yn arwyddo yn y lle hwn raff

ddeublyg gref, wedi ei phlethu yn dda. Dyma
dyb Gatarer.
Adn. 19. A phwy hynag a êl o ddrysau dyd di allan i'r heol] A chael ei ladd yno;

ei waed ef fydd ar ei ben ei hun—trwy fod ei

farwolaeth wedi ei hachosi trwy ei esgeulus-
iad ef foddion diogelwch. A phwy bynag a
fyddo gyda thiyn t—ac a ladder yno ; bydd-
ed ei waed ef ar ein penau ni—yr ydym yn
foddlon i ddwyn pechod, euogrwydd, a chosp
ei farwolaeth. ' Os bydd i neb o dylwyth Ra-
hab ffoi oddiwrth y íîlag goch,' meddai yr Es-
GOB Hall, 'a chrwydro oddeutu y ddiu'as, beb
ymfoddloni ar y gronglwyd a fu yn ymguddfa
i'r yspiwyr, ofer iddo ddywedyd wrth y dial-

wyr ei fod yn frawd i Êahab. Y berthynas
hono a'i hachub ef yn y t, nid ar yr heoìydd.
Felly os bydd i ninau grwydro tuliwnt i'r

llinell derfyn, nyni a'n gosodwn ein hunain
allan o'r amddifi'yniad dwyfol. Nis «rallwn
hòni hawl yn mendithion y brynedigaeth pan
yn ffoi i goegffyrdd ein calonau ein hunain.
Yr eglicys yw y t hwnw i Rahab a achubir
pan fydd hoU Jericho yn cael ei rhoddi i'r

cleddyf.'

Adn. 20. Ac os mynegi di ein neges hyn]
Yr oedd yn gaUineb wneyd i'w bywyd m-
ddibynu ar ei cheledigaeth; pe amgên gall-
asai gael ei themtio i roddl hysbysiad nid yn
unig am yr yspiwyr, ond am fwriadau yr ìs-
racíiaid. Oud trwy fod ei bywyd mewn per-
ygl, yn chwanegol at bob cymhelliad arall, hi
a gadwodd y gyfrinach er mwyn ei diogelwch
personol ei hun ac eiddo ei pherthynasau.

Adn. 21. A hi a rwymodd y llinyn coch yn
y ffenestr] Meddylir yn gyftiedin \ Eahab ei

rwymo yno ynddiatreg; ond gan y gallasai
hyny beri iddi gael ei cirwgdybio gân bobl y
ddinas, ymddengys yn fwy rhesymol na rodd-
odd hi yr arwydd hwn yn y ffenestr nes i

fyddin Ìsrael nesâu at y ddinas ; a hyny yu
uniga geisiai yr yspiwyr ganddi, adn. 18.
Adn. 22. A hwy a aethant, ac a ddaethant

i'r mynydd] Lie y buont yu ymborthi dridiau

7
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asant, ac a ddisgynasant o'r mynydd,
ac a aethant drosodd, a dactbant at

Josua fab Nun ; a myncgnsant iddo

yr byn oll a ddyguyddasai iddynt.

24 A dywedasant ^rrtb Josua, Yn
ddiau yr Arglwydd a roddodd yr holl

wlad yn ein dwylaw ni ; cauys boll

drigolion y wlad a ddigalonasant rbag
ein bofn ni.

PENNOD III.

A JOSUA a gyfododd yn forc, a
-^ chycbwynasant o Sittim, a daetb-

ar 7 lluniaetli a roddasai Rabab ond odid idd-

ynt : gwel ar adn. 16.

Ad«. 23. Ac a aethant drosodd] Sef dros

yr lorddonen.

Adu. 2-1. Fn ddiau yr Arglwydd a rodd-

odd yr holl wlad yn ein dwylaio ni ] Mor wa-
hanol yw yr adroddiad bwn i'r un a ddygwyd
gan yr yspiwyr y tro o'r blaen ! Num. xiii. 31
—33. IIoU drigolion y wlad a ddigalonas-

ant rhag ein hofn ni—yr oedd y bobl wedi

clywed am orchestion mawrion yr Israeliaid

y tu arall i'r lorddonen ; a chan eu bod bwy
wedi dystrywiobrenhinoedd cedyrn yr Amor-
iaid, cymerent yn ganiataol nad allai dim sef-

yll o'u blaen.

Adfeddtliadad.— (1) Gellir gofyn, ebai

Clarke, Ai ni ddywedodd Rahab gelioydd yn
yr hanes a roddodd hi i swyddogion brenin

Jericho, adn. 4, 5? Yr wyf yn ateb, Do, yn
sicr ; ac y mae yr ysgrifenj'dd ysbrydoledig

yn adrodd y ffaith yn unig fel y safai, heb

wneuthur Ysbryd Diiw yn atebol am ragrith

y wraig. Ond ai ni chafodd hi ei gwobrwyo?
Do, am el lletygarwch a'i jfydd., nid am ei

chelwydd. Ond a allasai hi achub yr yspi-

wyr Ìieb ddywedyd celwydd? Gallasai, yn
ddiau: eithr pa ddychymyg a allai benyw o'i

sefyllfa hi, er nad yn ddim gwaeth na thafarn-

wraig, fod yn ei feddu am y gwahaniaeth ma-
nwl rbwng gwirioncdd a chelwydd, wrth fyw
yn mysg pobl dra anfad a llygredig, lle nas

gallai gwirionedd braidd fod yn hysbys? (2)

Y mae moesoldeb rhydd yn y byd ag sydd yn
argymbell celwydd yn hytracb na gwirionedd,

pan y gollir gwasanaethu dybenion crefydd a

dynoliaetb trwyddo. Ond nis gallwn gymer-
adwyo hwn, am fod crefydd Crist yn un gyf-

undrefu dragwyddol o wirionedd, yr hon nas

dichon iddi gael ei gwa.'-anaethu gan gelwydd,

na'i oddef cf. 7V.S',so, yn ci adgân brydferth i

Sophronia ac Olindo, (gwel y Gerusalcmme
lAòerata, ilyfr ii. llin. 22,) a esyd allan y
flaenaf yn dywedyd cclwydd wrtb Saladdin
mewn jiertliynas i ladrata delw, am yr hyn,

gan na ailai gael allan y troseddwr, y dedfryd-

odd efe yr holl Gristionogion yn ei gyraedd i

farw. Sophronia, morwyn Gri.stionogol dduw-
iol, pan fyned i wyddfod y gorrneswr, a'i cy-

hudda f'i hun o'r lladrad, or yn beríraitli ddi-

euog, i'r dyben i achub ei pbobl. líi hym-
ddygiad ar yr achos bwn a adroddir gan y
banid yn y modil a ganlyn, am yr liyn ci

clodforid yn ddiatnau gan grofydd yr amscr
Lwnw, prvd yrarfoiid ystrywiau santaidd:

8

ant hyd yr lorddonen, efe a boll feib-

ion Israel : lletyasant yno, cyniddynt
fyncd drosodd.

2 Ac yn mhen y tridian, y llyw-

iawdwyr a dramwyasant trwy ganol

yllu;'
3 Ac a orcbymynasant i'r bobl, gan

ddywedyd, Pan weloch cbwi arcb cyf-

ammod yr Arglwydd eicb Duw, a'r

ofifeiriaid y Lefiaid yn ei dwyn hi
;
yna

cychwynwch cbwi o'cb lle, ac ewcb
ar ei bol bi.

4 Eto bydded enyd rbyngoch chwi

' dy flaín,' ebai hi, ' yr euog a safa

;

Y lladrad, frenin, wnaed â'r dwylaw yma

:

Lladrones dy ddelw ynof fi sy'n weledig

;

I mi mae'n ddylcdus y gosp osodedhgl'

Yu llawn sel fel hyn, y fenyw ragorol

A wnaethpwyd yn aberth i bryim ei phobol

!

dwyll hyiiod fawr ! dêar ddwyfol gelu !

Pa wir â'r fath gdiuydd a eilir gydmharu ?

Ond dysgwrd moesoldeb purach na hyn gan
Homer, un o'r ysgrifenwyr paganaidd hynaf

:

' Megys pyrth uffern fy enaid ffieiddia

Y neb yr y gwir, a chelwydd ddyweda.'
Iliad. Uyfr ix. llin. 312.

Am sylwadau pellach ar y pen hwn, gwel ar

Gen. XX. 12. (3) Er fod Uaw Duw yn amlwg
yn mhob peth a berthynai i'r Israeliaid, a'u

bod yn cael eu dysgu i ystyried mai trwy ei

allu ef yn unig yr oeddynt i gael eu rhoddi

mewn meddiant o wlad yr addewid ; eto yr
oeddynt wedi eu hargyhoeddimor drwyadl, os

na fyddai iddynt hwythau ddefnyddio y cy-

nghor, y callineb, a'r gallu a dderbyniasent
oddiwrtho ef, na Iwyddent. Am hyny, tra

yn ymddibynu ar y gallu a'r cyfarwyddyd
dwyfol, arfercnt eu synwyr eu hunain, a defn-

yddient eu nerth eu hunain ; ac fel hyn yr
oeddynt yn gydweithwyr â Duw, heb dderbyn
ei ras ef yn ofer. Fel hyn, nis gallwn ninau
ddysgwyl dim llwyddiant mewn pethau ys-

brydol na thymhorol, oddieithr i ni rodio wrth
yr un reol, a synied yr un petb.

PEN. TII. Adn. 1. A Josua a gyfododd yn
fore] Sef ar y nawfed dydd o fis Nisan, fel y
gwclir wrth gydmharu adn. 5 â pen. iv. 19.

Tybia yr Arcbesgob Usher fod hyn ar ddydd
Mercher, Ebrill a8, o.D. 2553, y "ddeugeinfed

flwyddyn ar ol yr ymadawiad o'r Aift't. Yr
oedd Sittim at yr lorddonon, yn ol Joseph-
us, oddoutu wyth milldir.

Adn. 2. Ac yn mhcn y tridiau] Y rhai a
grybwyllwyd eisiocs, pcn. i. 11 ; sef yn eu
diwcdd hwynt, ncu ar yr olaf o honynt ; y
llywiaiodwyr a drmmryasaìit trwy ganol y
ILu— i roddi iddynt hyíìbrddiadau manylach,
mogys ag y rhoddasent iddynt rybydd cyff-

rcdinol o'r blacn.

Adn. 3. ]'an 7veloch chwi arch cyfammod
yr Arglwydd] Yr arwydd o'i brosenoldeb cf,

ac o'i íbd mewn cyfaiDinod â chwi, ac wcdi
ymrwymo i'ch amddiffyn a'cli arwain. Y
Ciomwl oedd eu harwydd gynt wrtli ymdaith,

ond yn awr yr arch, am ddarfod symud v
cwmwl ar farwolacth Moses, yn ol tystiolaeth

yr luddewon. A'r offciriaid y Lcjiaidyn ei



Dysgu y hohl

a hithau, yn nghylch dwy fil o guf-

yddau wrth fesur : na nesêwch ati,

íel y gwypoch y ffordd y rhodioch yn-

ddi : canys ni thramwyasoch y fíbrdd

hojì o'r blaen.

5 A Josua a ddywedodd wrth y
bobl, Ymsanteiddiwch : canys y fory

y gwna yr Arglwydd ryfeddodau yn
eich mysg cbwi.

6 Josua hefyd a lefarodd wrth yr
ofieiriaid, gan ddywedyd, Codwch arch

y cyfammod, ac ewch drosodd o flaen

y bobl. A hwy a godasant arch y

JOSUA III. % groesi yr lorddonen.

cyfammod, ac a aethant o flaen y
bobl.

7 II A dywedodd yr Arglwydd wrth
Josua, Y dydd hwn y dechreuaf dy
fawrhau di yn ngwydd hoU Israel;

fel y gwypont, mai megys y bûm gyd
a Moses, y byddaf gyda thithau.

8 Am hyny gorchymyn di i'r ofí'eir-

iaid sydd yn dwyn arch y cyfammod,
gan ddywedyd, Pan ddelych hyd gr
dyfroedd yr lorddonen, sefwch yn yr
lorddonen.

9 f A Josua a ddywedodd wrth feib-

dwyn ki—penodwyd y swydd o ddwyn yr
arch i'r Lefiaid o deulu Cohath, Num. iv. 15,

a vii. 9; ond gallai yr oífeiriaid, gan eu bod
yn Lefiaid, gyflawni y swydd hon, a phenodid
hwy i wneuthur hyny ar achlysuron annghyft-

redin : gwel ar adn 6. Ac ewch ar ei hol hi

—yn eu hoU deithiau hlaenorol, pan yr oedd

y cwmwl yn arweinydd iddynt, dygid yr arch
yn nghanol y gwersyll dirfawr hwn ; ond yn
awr, pan mai yr arch yw eu harweinydd, y
mae hi i fyned o'u hiaen hwy, ac yn y fath

beilder fel y gallai yr hoU wersyll ei chanfod
megys eu harweinydd.

Adn. 4. Eto bydded enyd rhyngoch chwi a
hithau] Fel hyn nid oedd yr arch mewn angen
am gael ei gwarchad gan y rhyfelwyr, ond yr
oedd hi yn eu gwarchad hwy. Dwy filo guf-
yddau—neuoddeutu tri chwarter milldir. Yr
oeddynt i ymgadw yn y pellder hwn, (1) Er
mwy harch iddi, fel yr arwydd o'r Presen-
oldeb Dwyfol. (2) Fel y gallai yr arch fod

yn fwy amlwg iddynt, yr hyn ni allasai fod

pcd ymdyrasai y bobl o'i hamgylch.

Adn. 5. A Josua a ddywedodd lurth y hohl]

Ar y nawfed dydd. Ÿmsanteiddiwch—ym-
ddengys fod y gorchymyn hwn o'r un ystyr
a'r hwn a roddwyd gan Moses, Exod. xix. ÌO—14. Yr oeddynt i olchi eu cyrflF a'u dillad,

ac ymattal oddiwrth bob peth a allai anhwyl-
uso eu meddyliau rhag sylwi gyda budd ar y
wyrth ag ydoedd i gael ei gwneuthur ar eu
rhan. Ÿr ydym ninau yr un modd yn nesâu
at yr lorddonen, a dylem ymlanhau oddiwrth
bob halogrwydd cnawd ac ysbryd. Canys y
ýory y gwna yr Arglwydd ryfeddodau—sef

hollti yr lorddonen i Israel fyned trwyodd.
Gwelwn mor hysbys oedd y bwriadau dwyfol
i Josua, pan y gallai ddywedyd ynmlaenllaw
pa heth a wnai Duw, d^pha hrydl

Adn. 6. Josua hefyd a lefarodd wrth yr
offeiriaid] Sef ar y degfed dydd, pen. iv. 19.

Codwch arch y cyfammod—y mae yn noded-
ig mai yr offeiriaid, ac nid y Lefiaid, gwaith
cyífredin y rhai ydoedd, a roddwyd i gario yr
arch ar yr achlysur hwn. Tybia Calmet mai
am ei bod, ond odid, yn cael ei chario heb
fod yn orchuddiedig yn ei lleni, fel yr oedd
bob amser wrth i'r Lefiaid ei chario, yr yd-
oedd hyn. Er mai gwaith y Lefiaid, meibion
Cohath, oedd dwyn yr arch ; eto, ar rai ach-
lysuron, yr ofFeiriaid yn unig a wnaent hyny.
(1) Yn yrachos presenol. (2) \Yrth amgylch-
ynu Jericho, pen. vi. 6. (3) Pan ei dygwyd
i'r rhyfel yn erbyn y Philistiaid, 2 Sam. îv.

c

24, 25. (4) Pan yr anfonodd Dafydd hi yn
01 i Jerusalem, pryd yr oedd efe yn gorfod
íFoi oddiyno trwy wrthryfel ei fab Absalom,
2 Sam. XV. 29. Ac, (5) Wrth ei chymeryd
o'r babell i'w dodi yn y deml, 1 Bren. viii.

6—11. Yr ocdd y rhai hyn yn achlysuron
tra phwysig, ac ar y cyfiyw yn unig y cyf-

lawnai yr oíîeiriaid y swydd hou yn lle y
Lefiaid.

Adn. 7. Y dydd hwn y dechreuaf dyfawr-
hau di] Wrth i'r Arglwydd wneyd Josua yn
oíFeryn y tramwyad gwyrthiol hwn, efe a'i

hanrhydeddodd ef, ac a roddodd iddo fri uchel
yn ngwydd y bobl ; a thrwy hyny sefydlwyd
ei awdurdod ef, a chyflawn sicrhawyd ufydd-
dod iddo fel eu harweinydd, Yr hyn a raid

fod yn cadarnhau yr awdurdod hwn oedd, ei

ragfynegiad manwl o'r modd y byddai i'r

dyfroedd gael eu tori ymaith cyn gynted ag
y cyff"yrddai traed yr otì'eiriaid â hwynt, adn,
13. Ÿr oedd hyn yn profi fod dirgelwch yr
Arglwydd gydag ef. Sylwa rhai, fel am-
gylchiad hynod, fod Duw yu wastadol, o am-
ser Moses hyd amser Saul, yn arwyddo i'r

bobl, trwy ryw wyrth, pwy a osodwyd ganddo
i'w llywodraethu hwynt.
Adn. 8. Sefwchyn yr lorddonen] Yr offeir-

iaid a gychwynasant yn gyntaf gyda'r arch, ac
a aethant i wely yr afon, rhediad yr hon a at-

taliwyd yn ddiatreg, trwy i'r dyfroedd groni

iiwchlaw y fan lle y safai yr otteiriaid, tra yr
oedd y ffrwd yn rhedeg ymaith tua'r môr
marw, fel ag y sychodd yr holl afon islato y
fau lle y safai yr offeiriaid. Yr holl wersyìl
gan hyny a groesent islaw y fan lle y safai yr
offeiriaid, gan ymgadw yn y pellder o ddwy
fil gufyddau oddiwrth yr arch, adn. 4. Gall-
eut yn hawdd wneyd hyn, trwy fod holl wely
yr afon yn sych am lawer o filldiroedd islaw

y fan lle yr aethai yr offeiriaid i mewn.
Adn. 9. Neseiochyma^ 'At yr arch neu y

tabernacl, lle yr ymgynulliadau cyhoeddus.'

—

Bensox. Ond gallwn feddwl fod y tahernacl
wedi ei dynu i lawr y pryd hyn, yn ol eu har-
feriad wrth ymdaith, Num. iv. 5, &c. ; a chan
fod dwy fil gufyddau i fod rhyngddynt a'r

arch, gallwn feddwl mai galw yr oedd Josua
ar feibion Tsrael i nesâu ato ef, fel y caent fan-

tais i wrando geiriau yr Arglwydd. Gwran-
dewch eiriau yr Arglwydd eich Diiw—yr
hwn sydd yn awr yn nghylch rhoddi prawf
adnewyddoî ei fod yn Arglwydd—Llywodr-
aethwr hollalluog nef a daear, a phob creadur
o'u mewn ; a'ch Duw chioithau—mewn cvf-

9



Duuf yn oysuìu Jusua,

ioa Israel, Nesewch yma, a gwran-
dewch eiriiiu yr Argìwydd eich Diiw.

10 Josua hefyd a ddywedodd, Wrth
hyn y ccwch wybod fod y Duw byw
yn eich mysg chwi ; a chan yru y gyr
efe allan y Canaaneaid, a'r Hethiaid,

a'r Hefiaid, a'r Phereziaid, a'r Gir-

gasiaid, yr Amoriaid hefyd, a'r Jebus-
iaid, o'ch blaen chwi.

11 Wcle, arch cyfammod Arglwydd
yr holl ddaear yn myned o'ch blaen

chwi i'r lorddonen.
12 Gan hyny cymerwch yn awr

ddeuddengwr o Iwythau Israel, un
gr bob llwyth.

JOSUA III. yntau yn cysuro y bobl.

! 13 A phan orphwyso gwadnau traed
yr oíîeiriaid, sydd yn dwyn arch Ar-
glwydd lOR yr hoU fyd, yn nyfroedd
yr Ìorddonen, yna dyfroedd yr lor-

ddonen a dorir ymaith oddìwrth y
dyfroedd sydd yn disgyn oddiuchod :

hwy a safant yn bentwr.
14 f A phan gychwynodd y bobl

[

o'u pebyll, i fyned dros yr lorddonen,
a'r olîeiriaid oedd yn dwyn arch y
cyfammod o flaen y bobl

;

I

15 A phan ddaeth y rhai oedd yn
dwyn yr arch hyd yr lorddonen, a
gwlychu o draed yr ofí'eiriaid, oedd

;

yn dwyu yr arch, yn ngh\vr y dyfr-

ammod â chwi, ac yn meddu gofal tyner am
danoch a sercliogrwydd atoch.

Adn. 10. Wrth hyn y cewch wybod fod y
Duw byw yn eich niysg] Yr oedd yr Israel-

iaid yn barod i ddigaloni a llwfrliau wrth hyd
yn nod yr ymddanghosiad o berygl

; gan hyny
yr oedd yn augenrlieidiol iddynt gael y sicr-

wydd llawnaf o bresenoldeb a help Duw yn
yr anturiaeth bwysig ag yr oeddynt yn awr
yn myned iddi. Y maent i ymladd âg eilun-

addolwyr, y rhai na feddant ddim i ymddiried
ynddo ac i'w helpu ond duwiau o bren, maen,
a mettel: tra y maent hwy i gael y Duw byw
yn eu mysg, yrhwn y\v Âwàwrbyicydaibod;
yr hwn a all ei roddi neu ei gymeryd ymaith
wrth ei ewyllys ; a'r hwn, trwy y wyrth yma,
a brofai ei fod wedi cymeryd arno eu tywys
a'u hamddiífyn. A chan yru y yyr efe allun

y Canaaneaid—gyda golwg ar sefyllfa pob un
o'r cenhedloedd hyn ya ngwlad Canaan, sylwa
Calmet fod y rhai a elwid Canaaneaid yn
preswylio yn I'cnaf y wlad a elwir Phenice,

amgyíchoedd Tyrus a Sidon. Hcthiaid—

y

rhai a feddiannent y mvnyddoedd o du y deau
i wlad yr addewid. Hefiaid—y rhai a diig-

entgerüaw Ebal a Garizim, Sichem a Gibeon,

tua mynyddoedd Jlermon. F/iereziaid—me-
ddylir nad oedd y rhai hyn yn genedl na 11 wyth
gwahaniaethol, ond yn hytrach yn bentrefwyr

gwasgaredig trwy y wlad yn gyfl'redinol. Gir-
gafiiaid—meddianwyr y wlad tuhwnt i'r Tor-

ddonen tua llyn (iennesaret. Amoriaid—
meddianwyr y wlad fynyddig yn nghymyd-
ogaeth rhanbarth orllewinol y uiôr niarw, ac

hefyd y rhan liòoo o wlad Moab a ennillwyd

gan yr ísiaeliaid oddiar Sehon ac üg. Jcbus-

laid—iiieddianwyr Jerusalem.

Adn. 11. Wele, arch cyfaìiimnd] Gwel ar

adn. 3; Arglwgdd yr hoÌL dducar—yr hwn
gan hyny a all wnoyd a fyno â'r lorddonea

hon a'r gwledydd cyhvlltedig.

Adn. \2. Cymcrwch yn awr ddeuddcnywr]
I'r gwaitli a ddyHgrilir pen, iv. '2, 3.

Adn. 13. Arch Arglwydd lor yr ìiollfyd]

SacH. ' arch yr Argiwydil, Aiglwydd yr holl

ddaear.' lüu a ai wycida ' yr hyn «ydd eitliaf,

yr hvn Rydd ddiddechio, neu barliaus : y Tra-

gwvddol ; vr Arglwydd
;

yr Jleii Ddihen-

ydd.'—Dn VV. 0. Pi.cnE.

Adn. 14. í fyncd droif yr lorddonen] ' Yr
ot'dd yr alon gfillaw y lan llo y cioebodil yr

Iftiauliuid vn Hiwd wvllt; ci dyfuder o buiii

10

troedfedd i chwech, a'i lled oddeutu ugain
llath. Ond trwy orlifo dros ei glanau, gweith-

iodd geulan allanol yn y pellder o 220 o lath-

eni oddiwrth wely yr afon. Y gorlifiad hwn a
achosir tr^y doddiad yr eira ar y mynydd-
oedd gogleddol. Y mae yr Euphrates yn gor-

lifo ar yr un pryd, ac oddiwith yr un achos.'

—SmCLiFFE. Ònd dywed Dr. Shaw, yr ym-
deithydd enwog, ddarfod iddo ef ei mesur ei

hun, a chael ei bod wrth y lan yn naw troed-

fedd ddyfnder.

Adn. 15, A gwlychu o draed yr offeiriaid—yn nghiór y dyfroedd] Tua'r geulan all-

anol. A'r lorddonen a lanwai dros ei glanau
oll, holl ddyddiau y cynauaf—nid y cynauaf
gwenith, eithr y cynauaf haidd, fel y mae yn
eglur oddiwrth eu gwaith yn cynal y ])asc ar

ol myued trwyodd, pen. v. 10, yr hwn a ged-

wid ar y pedwarydd dydd ar ddeg o'r mis
cyntaf, pryd yr oeddynt i ddwyn ysgub y
blaenffrwyth, yr hon oedd o haidd. Yr oedd

y cynauaf gwenith yn aiferol o fod chwech
neu saith wythnos yn ddiweddarach, tua gyl
y pentecost, Exod. ix. 32, Lef xxiii. 10. Dy-
wedwyd yn fyuych nad oedd eisiau gwyrth
wrth groesi yr loiddonen, trwy nad yw ond
fí'rwd fechan hawdd ei rhydio, ddim ond o

gyhh ugain Uath o led. Eithr y niae yr ain-

gylchiad a nodir yma gan yr hancsydd sant-

aidd yn pioü fod aniser yn y flwydilyn, sef yn

y cynauaf, jiryd y Ilanwai \v afon hon dros ei

gíunau; a chadarnheir hyn gan le aiall yn yr

ysgrytiiyr, 1 Cron. xii. 15. Gan i'r wyrtli a

adroddir yma gymeryd Ile oddcutu ein mis

JíbriII ni, pryd y mao yr afonydd yn gyfl'redin

yn Uai nag yn y gauaf, gellir gofyn, \)A fodd

yr oedd y fath chwanegiad dyfroodd y pryd

íiyn? Y gwiiioncdd .synil yw, fod yr lor-

ddonen yn codi with diocd mynydd Libann.s,

])a fynydd s\dd bül> ainser yn orchuddicdig âg
cira yn ystod nilsocdd y gauaf ; gan hyny y
mae yr afon yn iscl yn y niisocdd hyny : ond ar

ol i haul yr liaf doddi yr eira liwn, y inae o

ganlyniad (hwanegiad inawr o ddylioedd, ncs

y maü yr hen wcly yn analluog i'w cynwys.

byry hyn gyfrif aiii yr adioddiad yn y testyn,

fod yr lorddonen yn 'llcnwi dros ei glanau

holl ddyddiau y cyiiainil';' a dyina yr aiiiscr

y dcwisai Duw iddynt fyncd drosodd, fol y
Ì)yddai cyfryngiad uwyithiol yn angcnrheid-

iol, ac fel yr argyhoeddid hwythau trwy y
uyrlli o'i hüllalluogrwydd cf, yr hwu nid yu



HoUti dijfroedd JOSUA IV. yr lorddonen.

oedd (a'r lorddonen a lanwai dros ei

glanaii oll holl ddyddiau y cynauaf)

16 Yna y dyfroedd, y rhai oedd yn
disgyn oddiuchod, a safasant ; cyfod-

asant yn bent^Yr yn mhell iawn oddi

wrth y ddinas Adam, yr hon sijdd o

ystlys Saretan : aV dyfroedd y rhai

oedd yn disgyn i fôr y rhos, sef i'r môr
heli, a ddaríüant, ac a dorwyd ym-
aith- Felly y bobl a aethant drosodd
ar gyfer Jericho.

17 A'r offeiriaid, y rhai oedd yn
dwyn arch cyfammod yr Arglwydd^ a

unig oedd yn arweinydd iddynt, ond a addaw-
sai eu rhoddi hwynt mewn meddiant o'r wlad
dda hon.

Adn. 16. Yna y dyfroedd, y rhai oedd yn
disgyn oddiuchod, a safasant] Fel hyn ni a
welwn i bob peth ddygwydd yn gywir í'el y
rhagddywedasai Josua, adn. 13; a rhaidddar-
fod i hyn gynyddu ei fri ef yn fawr yn mysg
y bobl. Cyfodasant yn hentwr—neu ' fel

rnynydd,' Ì7istar montis, fel y mae y Yulgate
yn ei fyuegu ; gan ' droi yn ol,' (Salm cxiv.

3,) neu lenwi tuag i fyny ar hyd gwely yr
afon am filldiroedd, heb ymdaenu dros y wlad.

Pan yr oeddynt yn myned trwy y môr coch,

yr oedd y 'dyfroedd ynfur iddynt o'r tu deau
ac o'r tu aswy,' Exod. xiv. 22 ; yma yr oedd
ef felly ar y tu deau yn unig, a'r dyfroedd y
tu aswy iddyut yn rhedeg i lawr tua'r môr
heli, i wneyd Ifordd sech i waredigion yr Ar-
glwydd ! Yîi mhell iaum oddiwrth y ddinas
Adam—yr hon oedd gynt yn dra hysbys, er

ei bod yn avvr yn hollol anadnabyddus. Yr
ystyr yw, ddarfod i'r dyfroedd gael eu hattal

yn Ilawer uwch i fyny nag Adara, ac felly

fod cryn encyd rhwng y pentwr dyfroedd a'r

Israeliaid pan yn ciotsi drosodd. A'r dyfr-
oedd y rhai oedd yn disgyn i fôr y rhos—sef

y mór marw, Ue yr oedd Sodom yn sefyll,

Gen. xix. 25; a ddarfuant—nes yr oedd
gwaelod yr afon am oddeutu 17 o lilldiroedd,

y pellder o Jericho at y môr marw, yn sych.

Felly y bobl a aethant drosodd ar gyfer Je-

richo—yr oedd yn antnhosibl i'r iioli wersyll
groesi yn y lle ar gyfer Jericho, gan eu bod,

fel y sylwa Clarke, yn cymeryd i fyny rai

milldiroedd o led, heblaw y ddwy fil o guf-

yddau y rhai a adewid ar y ddeau rhyngddynt
a'r arch ; ond yr oedd yr afon wedi ei gwa-
hanu ar gyfer Jericho, ac yno y dechreuodd y
gwersyll groesi.

Adn. 17. A safasant ar dir sych yn ngha-
nol yr lorddonen] Gorchymynwyd i'r offeir-

iaid sefyll yn nghr y dyfroedd am enyd, nes
eu gwalianu, adn. 8; ac wedi hyny yr oedd-
ynt i fyned yn mhellach, íe i ganol yr afon,

Yn daclus—yn yr un lle a'r un agwedd, heb
suddo i'r IJaid; safasant yn jjyson a diysgog,

fel yr arwydda y wreiddiol, heb newid euhys-
tum ues i'r holl wersyil fyned drosodd. Y
fatholygfa ogoneddus oedd gweled cenedl gyf-
an, oddeutu tair miliwn o eneidiau, yn nghyd
a'u holl anifeiliaid a'u heiddo, yn rhodio yn
droedsych ar unwaith dros rych yr afon, ac
yn llawenychu wrth roddi eu traed cysegredig

safasant ar dir sych, yn nghanol yr
lorddonen, yn daclus : a holl Israel

oedd yn myned drosodd ar dir sych,

nes darfod i'r holl genedl fyned trwy
yr lorddonen.

PENNOD IV.

A PHAN ddarfu i'r holl genedl fy-
-^ ned trwy yr lorddonen, yr Ar-
glwydd a lefarodd wrth Josua, gan
ddywedyd,

2 Cymerwch i chwi ddeuddeugwr
o'r bobl, un g\vr o bob llwyth

;

ar yr etifeddiaeth a gyfammodwyd i'w tadau!

Yr oedd addfediad yr haidd, yn nghyda holl

swwnion anian, yn eu croesawu ; tra yr oedd
eu gelynion yn eu canfod, ac yn Uewygu gan
ofn. Ac yn awr, fy enaid, edrych dithau

ar ryfeddodau yr Arglwydd, a bwrw ymaith
dy ofnau. Iesu, dy Archoffeiriad mawr di,

wrth wlychu ei draed yn nyfroedd oeriou Cal-

faria, a wnaeth i'r bedd ofni : efe a dreiglodd

ymaith y maen, ac a wisgodd fywyd ac an-
Ìlygredigaeth fel dilledyn. Y mae ef yn dal

dyfroedd cystudd a marwolaeth yn ei law i

wneyd ffordd i'w bobl, fel ar ol croesi yr lor-

ddonen na bo iddynt farw mwyach. Wrth
feddwl am lesu yn muddugoliaethau ei angau
a gogoniant ei adgyfodiad, y mae dychryn-
feydd marwolaeth yn difianu ; tra y mae yr
holl nef, gydag ymddanghosiad o wên, yn dy-
wedyd, Tyred enaid ofnus, croesa y glÿn, nid

oes dyfroedd yma!

Adpeddyliadau.—Trwy hoU gyfnod yrha-
nesiaeth luddewig ni chafodd y gwyrthiau
hyn, a adroddir mor fanwl, eu gvvadu erioed

gan neb ; eithr yn y gwrthwyneb, cawsant eu
credu yngydwybodoi gan bawb. Ac niddarfu
i neb o'r luddewon yn eu gwrthgiliadau oddi
wrth Dduw, y rhai oeddynt fryntion ac aml,
erioed amau y ffeithiau mawrion hy^n, hyd yn
nod pan mor lawn o elyniaeth yn erbyn Duw
fel ag i gablu ei enw, a rhoddi ei ogoniant i

eilunod mudion ! Onid yw hyn yn brawf am-
Iwg fod y ft'eithiau yma yn anwadadwy? ac i

Jbhofa wneyd ei ryfedd weithredoedd 'fel ag i

fod mewn tragwyddol goffadwriaeth ? Ddar-
Ilenydd, yr un Arglwydd arbawb, sydd olud-
og drugaredd i bawb a'r sydd yn galw arno.

Ni newidia ac ni flina efe. Ymddiiied yn yr
Arglwydd byth, o herwydd yn yr Arglwydd
Dduw y mae cadernid tragwyddol ; ac y mae
efe bob amser yn gwareda ei ganlynwyr o
ddwylaw eu holl elynion ; ac wedi iddo eu
harwain â'i gyughor, efe a'u cymer i'w ogon-
iant.

PEN. IV. Adn. 1. Yr Arglioydd a lefar-

odd wrth Josua] Dychymyg duwiol y dysg-
edig Esgob Patrick yw, i Josua fyned i ryw
eucilfa yn ddiatreg, i ddiolch am y drugaredd
ryfedd hon ; ac i Dduw yuo gyfarfod âg ef, a
Ilefaru fel hyn wrtho: gwel ar Ìsum. xxvii. 21.
Adn. 2. Cymerwch i chwi ddeuddengwr]

Ymddengys fod y deuddengwr hyn wedi caei

eu peuodi o'r blaen, pen. iii. 12; ac yn awr
defnyddir hwvnt i'r perwvl i ba un v dethol-

ll'



Deuddeg careg JOSUA IV. yn goffadwrìaeth.

3 A gorchyraynwcli iddynt, gan
ddywedyd, Cymerwch i chwi oddi-

yma, o ganol yr lorddonen, o'r í'an y
mae traed yr offeiriaid yn sefyli yn
daclus, ddeuddeg o gerig ; a dygwch
hwynt drosodd gyda chwi, a gosod-
wch hwynt yn y llety y lietyoch yn-

ddo heno.
4 Yna Josua a alwodd am y deu-

ddengwr a barotoisai efe o íeibion Is-

rael, un g\vr o bob llwyth.

5 A dywedodd Josua wrthynt,

Ewch trosodd o flaen arch yr Argl-

wydd eich Duw, trwy ganol yr lor-

ddonen ; a chodwch i chwi bob un ei

gareg ar ei ysgwydd, yn ol rhifedi

llwythau meibion Israel

:

6 Fel y byddo hyn yn arwydd yn
eich mysg chwi, pan ofyno eich meib-
iou chwi yn ol hyn, gau ddywedyd,

Beth y mae y cerig hyn yn ei arwydd-
ocaii i chwi?

!

7 Yna y dywedwch wrthynt, Dori
ymaith ddyfroedd yr lorddonen o tiaen

arch cyfi\mmod yr Arglwydd
;

pan
oedd hi yn myned trv\y yr lorddon-
en, dyfroedd yr lorddonen a dorwyd

I
ymaith. Y mac y cerig hyn yn goff-

adwriaeth i feibion Israel byth.

8 A meibion Israel a wnaethant
,
felly fel y gorchymynasai Josua; ac

a g\ merasant ddeuddeg careg o ganol

i
yr lorddonen, fel y liefarasai yr Ar-

,

glwydd wrth Josua, yn ol rhifedi

I
llwythau meihion Isracl, ac a'u dyg-

1
asant drosodd gyda hwynt i'r llety,

I

ac a'u cyílcasant yno.

1
9 A Josua a'^osododd^i fyny ddcu-

ddeg careg yn nghauol yr lorddonen,

\
yn y lle yr oedd traed yr oífeiriaid,

wyd hwynt. ün o boh llwyth—fel y byddai

ì bob llwyth gael ei anrhydeddu yn gyfartal,

ac er lledaeuiad ruwy eíFeithiol i'r adioddiad

o'r weithred hou yn mhlith y Uwythau.
Adn. 3. Cymerwch i chwi oddiyma—ddeu-

ddeg o gerig] Gwel ar adn. 9 ; a gosodwch
hwynt yn y llety y lletyoch ynddo heno—sef

yn y lle a alwyd wedi hyny Gilgal^ adn. 19.

Adn. 4. Y deuddengwr a barotoisai eje]

Neu a benodasai, pen. iii. 12.

Adn. 5. Eicch drosodd oflaen arch yr Ar-
glwydd] Heibio iddi, ac yn agos ati, ac felly

yn mhell oddiwrth y lleill. Neu, ' ewch yn
ol yn gyfeiriol at yrarch.' Tybia Coke, Ben-

son, ac ereill, ddarfod i'r deuddengwr hyn
ddychwelyd i wely yr lorddonen ; ac wedi eu

hesgusodi oddiwrth y gwaharddiad i nesâu at

yr arch, iddynt fyned yn agos i'r fan Ue y
safai yr ofTeiriaid, ac yno ymlwytho bob un â
chareg gymaint ag a allai ei chario.

Adn. 6. Fel y byddo hyn yn arwydd] Yn
gofiadwriaeth o'r tramwyad gwyrthiol hwn
trwy yr lorddoncn, ac o ganlyniad yn brawf

o'u rhwymedigaeth barhaus hwythau i Dduw.
Adn. 7. Y mae y cerig hyn yn goý'adwr-

iacth i feihion hrael bylh] Dy wcd Jeromc, yr

hwn a flodeuai o.c. 300, fod y cerig hyn yn
weledig yno yn ei araser ef. Y mae yn deb-

yg iddynt gael cu gosud ar ryw hmerch lle

nad oedd coiig o'r maintioli liwuw i'w canfod;

athrwy fod eu rliif yn cyfateb i nifer llwythau

Israol, a bod arwyddion .irnynt ddarfod eu

codi o waelüd afon, yr oedd yn fwy naturiol

iddyat dynu sylw.

Adn. é.Ac a'u dygasantdrosoddgydahwy
i'r lldf/] Sef i (jilgal, yr lion oedd o leiaf dair

iiiilidir oddiwrth yr lorddonen.

Adn, 9. A Josua a usododd i fyny ddeu-

ddcg careg yn nghanol yr lorddoncn] ''i'rwy

newid llytliyren yn y testyii IJcbioig, gellir

cylioithu yr adnod hon, yn gyson â rbai iien

g\ ri'.'ithiadau, ' A JoHua ao.Hodüdd i lyny ddeu-

ddug careg o ganol yr lorddoncn, oV lle yr

oodd traed yr oliciiiaid.' yiuddengyH nad

uedd gau JoHeiihus uii dycliymyg am diiim

luwy uag un gofgolofn wedi ei chodi ai vi

12

achlysur hwn.'—SHUCRrORD. Ereill a wa-
haniaethant : 'Nid yr un rhai yw y cerig hyn
a'r rhai a grybwyllir adn. 5, y rhai y gallai

dyn eu cario ar ei ysgvvydd. Dianiau fod y
rhai hyn yn llawer iawn mwy, ac yn debygol

yn ymddangos uwchlaw gwyneb y dwfr pan
yn isel ; neu ynte gellid eu gweled ynddo,

naill ai o'r lan, trwy nad oedd yr atbn yn
llydan, neu wrth ei chroe&i mewn badau,trwy
fod dyfroedd yr lorddonen yn bur loyw.'

—

Benson. ' Ymddengys oddiwith y bennod
hon fod dioy golofn gerig wedi eu codi yn
goíl'adwriaotli o'r dygwydiliad mawr hwn

;

deuddeg yu Gilgal, adn. 20, a deuddeg yn
ngwely yr lorddonen, adn 9. Gallai y deu-

ddeg careg yn ngwely yr lorddonen fod wedi
eu gosod yn y fath fodd uchel ar waelod o

faenwaith cadarn, fel ag i fod bob amser yn
weladwy, ac yn nodi yr unig fan lle y safai

yr otì'ciriaid gyda'r arcb. Y deuddeg careg a
osodwyd i fyny yn (Jilgal a safent yn g.rt-

adwriaeth o le y gwersylliad cyntaf ar ol y
tramwyad gwyrthiol hwn. Er yr ymddengys
i mi mai dynia feddwl y lle iiwn, eto ni ddy-
lai berniadaeth Dr. lCennicott yma gael oi

phasio. ' Y mae yn dra hysbys,' meddai efe,

'pan yr oedd Josua yn arwain yr Isracliaid

dros yr lorddonen, ddarfod gorchymyn iddo

gymeryd douddeg careg alian o ganol yr lor-

ddonen, i fod yn gollailwriaeth ddarfod i'r tir

yn nf/hanol yr afon iiòiio gael ei sycim. ünd
yn mlia le yroedd y goH'adwriaetli hóiio i gael

ei gosod i fyuy ? Ÿ nawfed adnod a ddywed,
' A Josua a osododd i fyny ddeuddeg careg yn
nghanol yrlorddoneu.' Ond a ydywyndebyg

y gosodid y cerig liyn yn y fan He y codwyd
íiwy ; ac y codid y goiladwriaetii mewn man
llo y byddai iddi, jian uiiid yr alon drachofn,

gael ei chiiddio, ac o paiilyniad n.ul ailai fod

yn goffadwriaeth'.- Y mao liyn modd liynag

yn gwithwynelni yn bendant y gweddili o'r

bennod, |»a un a ddywed i'r meiiii hyn gael

eu gosod yn (jit;/id, lle y lictyodd Israeì yn
Nglianaan am y tio cyiituf. Dattodiad y dy-

ryswoh iiwii yw, y dylai Ui.Tiunii, yn nyha-

nol, fod V iiia \ n Mrnocii, " yunol, lei yu adn.



Y hohl JOSUA IV. yn hrijsio drosodd.

oedd yn dwyn arch y cyfammod, yn
sefyll : ac y maeut yno hyd y dydd
hwn.

10 f A'r oífeiriaid, y rhai oedd yn
dwyn yr arch, a safiisant yn nghanol
yr lorddonen, nes gorphen pob peth

a orchymynasai yr Arglwydd i Josua
ei lefaru wrth y bobl yn oi yr hyn oU
a orchymynasai Moses wrth Josua

:

a'r bobl a frysiasant, ac a aethant

drosodd.

1

1

A phan ddarfu i'r holl bobl fyned

drosodd, yua arch yr Argiwydd a aeth

3, 8, 20, ac fel y mae yma hefyd yn y cyf-

ieithiad Syriaidd. Gan hyny yr iawn gyf-

ieithiad ydyw, A Josua a osododd i fyny y
deuddeg careg [a gymerwyd] o ganol yr lor-

ddonen, &c.' Yr wyf yn cyfaddef nad wyf fi

yn gweled dim angen am y ferniadaeth hou,

yr hon nid amddiffynir gan un ysgriflyfr yn ei

gasgliad ef ei hun nac eiddo De Kossi, er yn
cyraedd i 494 o rifedi. Gallai deuddeg careg

gael eu casglu o wahanol barthau o wely yr

lorddonen, a'u gosod i fyny yn golofn mewn
parth arall, a bod yn gofeb weladwy barhaus

o'r dygwyddiad mawr hwn. Ac os gosodwyd
deuddeg yn Gilgal yn goffadwriaeth o'u gwer-
sylliad cyntaf hwy yn Nghanaan, y mae yn
debycach fyth y gosodid deuddeg yn ngwely
yr afon i ddangos lle y gwabanesid hi, a'r man
yr aethai yr hoU lu Israelaidd drosodd yn
droedsych. Gall y darJlenydd ddylyn y dyb
a farno efe debycaf.'

—

Clarke. Y mae rhai,

gan dybied fod deuddeg careg wedi cael eu
gosod yn yr lorddonen., ac mai yn y fan lle y
croesodd yr Israeliaid yr oedd loan yn bed-

yddio, yn meddwl mai at y cerig hyn y cyf-

eiria y Bedyddiwr, Mat. iii. 9 :
' l)ichon Duw,

îe o'r meini hyn, gyfodi plant i Abraham.'
Ond dylem sylwi, os rhoddwyd cerig yn yr

afon, ac os yn ol gorchymyn yr Arglwydd yr
oedd y bobl yn gwneyd^oè peih, adn. 10, fod

yn rhyfedd nad oes yma orchymyn i wneyd
byny, fel y mae i osod rhai yn Gilgal, adn. 3.

Hefyd, y mae yn eglur mai dyben y rhai a osod-

wyd yn Gilgal oedd, nid i fod yn goffadwriaeth

o'u 'gwersylliad cyntaf yn Nghanaan,' am y
gwnaethai cerig o'r gymydogaeth y tro i hyny,
os oedd angen am y fath beth, heb drafferthu

i'w cario ar eu hysgwyddau dros dair milldir

o ffbrdd ; ond i arwyddocâu dori ymaith
DDYFROEDD YR lORDDONEN O FLAEN ARCH
CYFAMMOD YR Arglwydd, adn. 7, 22. Ac y
maent yno hyd y dydd hwn—hyd yr amser
pryd yr ysgrifenwyd yr hanes yma, yr hyn a
allai fod yn mhen blynyddau ar ol iddynt
fyned i Ganaan. Neu gall y frawddeg hon
fod wedi cael ei chwanegu gan Josua. yn ei

henaint, neu gan ryw r santaidd ac ysbryd-
oledig arall yn mhen oesoedd wedi hyn : gwel
y ihagymadrodd i'r llyfr hwn.

Adn. 10. AW bohl a frysiasant, ac a aeth-

ant drosodd] Y mae rhai yn deall hyn am y
deuddengwr a ddj'gent y cerig ; ond ymddeng-
ys ei fod yn hytrach yn meddwl corff' y bobl.

Mor naturiol yw yr auigylcbiad hwn ! Y bobl,

wrth weled y dyfroedd wcdi eu gwahanu, a'r

drosodd, a'r offeiriaid, yn ngw^ydd y
bobl.

12 Meibion Reuben h(fyd, a meib-
ion Gad, a hanner llwyth Manasse, a
aethant drosodd yn arfogion o flaen

meibion Israel, fel y Uefarasai Moses
wrthynt

:

13 Yn nghylch deugain mil, yn'^arf-

ogion i ryfeí, a aethant drosodd o
flaen yr Arglwydd i ryfel, i rosydd
Jericho.

14 ^ Y dwthwn hwnw yr Arglwydd
a fawrhaodd Josua yn ngolwg hoU

lorddonen yn rhedeg yn ol, a allent ofni y
byddai iddi hi yn ebrwydd adgymeryd ei hynt
arferol ; ac arweiniai hyn hwynt yn naturiol i

frysio drosodd mov fuan ag y medrent. (1)
Brysiai rhai, ara nad oeddynt yn gallu ym-
ddiried i Dduw : yr oeddynt yn ofni y dych-
welai y dyfroedd am eu penau, trwy eu bod
yn ymwybodus o euogrwydd, ac yn anhyderus
yn y gallu a'r daioni dwyfol. (2) Ereiil, am
nad oeddynt yn ewyllysio temtio Duw i bar-

hau y wyrth yn hwy nag yr oedd yn angen-
rlieidiol ; ac ni fynent brofi araynedd yr otf-

eiriaid, y rhai oeddynt yn dwyn yr arch, i'r

eithaf trwy oediad afreidiol. (3) Ereill, am
eu bod yn orawyddus i gyraedd Canaan ; a
danghosent fel hyn y modd yr hiraethent ara

yr hyfryd wlad hòno. (4) Ac ereill, y rhai

a ystyrient leiaf, a frysient ara fod ereiU yn
brysio. Y mae yr amgylchiad ei hun, wrth
ei nodi fel hyn, yn brawf fod yr adroddwr yn
llygad-dyst o'r tramwyad gwyrthiol hwn.

Adn. 11. Yn ngwydd y bobl] Sef yn ngo-
Iwg hoU Israel, y rhai a edrychent arnynt
gyda syndod oddiar lan orllewinol yr lor-

ddonen.

Adn. 12. Meihion Reuhen, Sçc^ Mewn per-
thynas i'r ihifedi o'r llwythau hyn a aiosasant
ar ol i ofalu am y gwragedd, y plant, a'r ani-

feiliaid, y rhai a gyrhaeddent i 70,580 o wr,
gwel y sylw ar Num. xxxii. 17. Yn arfogion—gwel ar pen. i. 14.

Adn. 13. A aethant drosodd o flaen yr Ar-
glwydd i ryfel] Sef o flaen yr arch, ei«gy-
nrychiolydd ef. Ar ol myned dros yr afon,

safasant mewn trefn fihvraidd o flaen yr arch,
ond odid yn y pellder o ddwy fil o gufyddau
oddiwrthi. Y ddau Iwyth a hanner hyn a ar-
weinient y blaen, fel yr addawsant pan rodd-
wyd eu rhandir iddynt yr ochr ddwyreiniol i'r

lorddonen, Num. xxxii. 27 ; ac adgofiasai Jo-
sua yn ddiweddar iddynt am eu haddewid,
pen. i. 12, &c. Yr oedd yn addas iddynt hwy,
y rhai a gawsant y cartref cyntaf, fod yn gyn-
taf yn ngwrthdriniad anhawsderau ; ac yn fsvy

felly, am nad oedd ganddynt hwy y gorlwyth
o deuluoedd gyda hwy, fel yr oedd gan y
Uwythau ereiU ; ac yr oeddynt oU yn wr
detholedig, ac yn gymhwys i wasanaeth, trwy
eu bod wedi eu barfogi yn barod.
Adn. 14. Yr Arglwydd a fawrhaodd Jo-

sua\ Trwy gyfeiUachu âg ef, a thrwy y myn-
ediad gwyrthiol hwn dros yr lorddonen, yn
gystal a thrwy sefyll o'i blaid yn ei holl an-
turiaethau canlynol. IIoll ddyddiau ei ein-

Jo



Israel yn (jwersyllu JOSUA IV. yn Gilgal.

Israel ; ahwy a'i hofnasant ef, fel yr
ofnasant Moses, holl ddyddiau ei ein-

ioes.

15 A'r Arglwydd a lefarodd wrth
Josua, gan ddywcdyd,

16 Gorchymyn i'r oíTeiriaid, sydd
yn dwyn arch y dystiolacth, ddyfod o
honynt i fyny allano'r lorddonen.

17 Am hyny Josua a orchymynodd
i'r oíìciriaid, gan ddywedyd, Deuwch
i fyny allan o'r lorddonen.

1

8

A phan ddacth y r offeiriaid, oedd
yn dwyn arch cyfammod yr Arglwydd,
ì fyny o ganol yr lorddoncn, a sengi o
wadnau traed yr offeiriaid ar y sych-
dir

;
yna dyfroedd yr lorddonen a ddy-

ioes— ' arwydda liyn nad ysgrifenwyd yr lianes

yma liyd ychydig cyn marwolaeth Josua.'

—

'Wells.
Adn. 15. A'r Arglwydd a lefarodd wrth

Josiia, ^~c.] Gallai uu feddwl y dywedasai eu
rheswm eu hunain wrth yr oífeiriaid, nad oedd
dim achos iddynt aros yn yr afon ar ol i'r hoU
bobl fyned trwyodd ; er hyny ni syraudasant

gam nes i Josua orchymyn iddynt ; ac ni or-

chymynodd yntau nes i'r Arglwydd beri iddo.

Gwelwn mor ufydd oeddynt hwy i Josua, ac

yntau i Dduw 1

Adn. 16. Arch y dysliolaeth] Gelwid yr

arch liyd hyn yn arch y cyfammod^ am ei bod

yn arwydd o'r cyfammod rhwng Duw a'i bobl

;

ond yma yn arch y dystiolaelh, am fod y ddwy
lech aosodwyd ynddi yu dystiolaeth yn erbyn

pob troseddiad.

Adn. 17. Deuwch i.fyny] Gwel ar adn. 15.

Adn. 18. Yna dnfroedd yr Jorddonen a
ddychwelasant i'w ÍLp] Cyn gynted ag y cyft'-

yiddodd traed yr ofî'eiriaid â'r dwfr, Ifrwd yr

lorddonen a dorwyd ymaitli, pcn. iii. IG, a

hynt yr afon a barhaai i redeg tuag i fyny yr

Lo!l amser ag y parhausant hwythau yn ci

chanol hi ; a chyn gynted ag y cyffyrddodd eu

traed â'r sychdir ar ou mynediad trwyodd o

wely yr afon, y dyfrocdd yn ddiatreg a adgy-

merasaut eu rhediad naturiol. Ilyn oll a

wnaed trwy ddylanwad ])enadurol Jluofa,
yr líwn y cynrychiolid ei bresenoldeb gan yr

arch. ])ros ei holl (jeulenydd—.sef y ceulen-

ydd mewnol ac allanol : gwel ar pen. iii, 11.

Adn. 19. Y der/fed di/dd ò'r mis cyntaf]

Sei' Nisan ncu AÌjib. Gan i'r Isiaeliaid yni-

adael o'r Aiíft ar y jjymthef/fed dydd o'r niis

cyntaf, o ü. 2."jl3, (gvvel ar Kxod. xii. 41,) ac

iddynt fynod i Ganaan y dcyfed dydd o'r mis

cyntaf, o.u. 2553, y mae yn amlwg i ddeiir/ain

uilynedd onid ])um niwrnod fyned lieibio, o

amser eu hyuiadawiad o'r Aillt hyd eu niyn-

ediad i'r ctifüddiacth addawedig. Yr oedd y
dydd hwn yn bur gyfaddas i gymeryd i fyuy

yr yn ag oeddynt i'w deihyddio yn mhen y
pcdwar diwinod, yn ol y gyfraith, Kxod. xii.

3, G. Ac a wprsyllasard yn (Jilf/al—.sef yn

y lle a alwyd wcdi hyny Gilgal, |)en. v. 1>

;

canyH yma rhoddir yr enw trwy ragonwad.

Yn yrllebra<!g y uìM' f/al yn luwyMo trrif/li>

;

ac y maedyliliad y gWM;iddyn,//«/^aí iwn gií-

gaí, yn arwvddo treiglo oddcutu ac oddcutu,

14

chwelasant i'w lle, ac a aethant, megys
cynt, dros ei holl geulenydd.

19 Y A'r bobl a ddaethant i fyny o'r

lorddonen y degfed dydd o'r mis cyn-
taf ; ac a wersyllasant yn Gilgal, yn
eithaf tu dwyrain Jericho.

20 1Í A'r deuddcg careg hyny, y
rhai a ddygascnto'r lorddonen, a seí-

ydlodd Josua yn Gilgal.

21 Ac efe a lefarodd wrth feibion

Israel, gan ddywedyd, Pan ofyno eich

meibion chwi yn ol hyn i'w tadau, gan
ddywedyd, Beth yw y cerig hyn ?

22 Yna yr hysbyswch i'ch meibion,
gan ddywedyd, Israel a ddaeth trwy'r
lorddonen hon ar dir sych.

neu dreiglo iffwrdd neu ymaith, o herwydd i

Josua, with enwaedu y ])lant a auesid yn yr
anialwch, drciylo ymaith, dreiglo i ffwrdd
yn hollol, waradwydd y bobl. ü'r pryd hyn
daeth Gilgal yn le o gryn enwogrwydd yn yr
ysgrythyrau. (1) Dym* y fan Uo y gwer-
syllodd Israel y noson gyntaf ag y daethant i

wlad yr addewid. (2) Yma yr enwaedodd
Josua yr hoU bobl a anesid yn yr anialwch
yn ystod deugain mlynedd eu crwydriad. (3)
Yma yr oedd gan Josua yr hyn a allwn ei alw
ei wersyll caerog, i'r hwn y dychwelai ef a'i

fyddin yn wastadol ar ol pob un o'i ryfel-

gyrchoedd yn erbyn trigolion y wlad. (4)
Ymddengys mai yma yr oedd yr hoU wrag-
edd, y j)laut, yr auifeiliaid, a'r eiddo, yn cael

eu cadw yn ystod yr hoU ryfel Ganaaneaidd.

(5) Yuia y cynaliasant eu pasc cyntaf yn
ngwlad yr addewid. (6) Yma y cafoddSaul,
breniu cyntaf Israel, ei gyhoeddi. (7) Yma
y ])eidiodd y manna â disgyn. (8) Ac yma y
sefydlwyd yr arch hyd nes y cafodd, ar ol

gorchfygu y wlad, ei symud i Silo. Yr oedd
Gilgal oddeutu hanner y fibrdd o'r lorddonea
i Jericho; a thybia Calmet nad oedd na dinas

na thref yma cyn dyfodiad yr Israeliaid i'r

lle, er wcdi hyn i ddinas o gryn faintioli gael

ei hadeiladu yma. Arlerai Samucl gyrchu i"r

lle hwn yn ei daith íiynyddol fel barnwr ; ac

yr oedd yina ysgol i feibion y ])iotiwydi,

1 Sam. vii. 1(3, 2 Dren. iv. 38.

Adn. 20. A'r deuddeg careg hyny—a sef-

ydlodd Josua yn (íUyal] Tybia rhai i waelod
o gryn uchder gael ei gocli yma, ac wedi hyny
i'r deuddeg careg gael eu gosod arno ef. J)y-

wod Jos(>])hus eu bod wedi eu coili ar fl'urf

allor. Ond y mao yn debycach, fel y sylwa
Coke, mewn treln i osod alÌau nifer y llwyth-

au, iddynt gael eu gosod bob un ar ei gwaolod
ei hun, lel cyuifero golofuau bychain, yn dair

rhes fü allai.

Adn. 21. l'aìi ofgno eich meibion] Gwel ar

adn. ü.

Adn. 22. Yna yr hysbyswch i'ch mcibioîi]

Gwesgir yr angenrheidrwydd o addysg cref-

yddül bore trwy holl oracìau Duw; fel trwy

íiyny y gosoder syllacn i ffydd eiu ])Iant, y
dyger hwynt i fyny yn y wybüdaelh am Dduw,
am ei owyllys tuag atynt, a'r hyn a wnacth

orddynt; ac fel y (Ìyhgont ei garu a'i ofui wf, a

h\ w cr ei ogouiant.



Y Canaaneaìd JOSUA V. yn arswydo.

23 Canys yr Arglwydd eich Duw
chwi a sychodd ddyíroedd yr lor-

ddonen o'ch blaen chwi, nes i chwi
fyned drwyodd ; megys y gwnaeth yr
Arglwydd eich Diuv i'r môr coch, yr
bwn a sychodd efe o'n blaen ni, ues i

ni fyned drwyodd

:

24 Fel yr adnabyddo hoU bobloedd

y ddaear law yr Arglwydd, mai nerth-

ol yw ; fel yr ofnoch yr Arglwydd eich

Duw büb amser,

Adu. 23. Megys y gionaeth yr Argìwydd
eich Duwi'r mór coch] Mwyheir trugareddau
diweddar yn fawr wrth eu cydmharu â thiu-

gareddau gynt; ac wrth wneyd y gydmhftr-

iaeth, ymddengys fod Duw ddoe a heddyw yr
un, ac yn dragywydd. A dylai trugareddau
diweddar ddwyn i gof drugareddau gynt, ac

adfywio ein diolchgarwch am danynt. Yr
hwn a sychodd efe o'n blaen ni—uniawn y
dywedir i'r gymwynas hon a wnaed i'w tadau
gael ei gwneuthur iddynt eu hunain, am eu
bod hwy yn Iwynau eu rhieni, ac am ei bod hi

yn cael ei bwriadu i fod er mantais iddynt
hwy a'u hiliogaethi'r oesoedd diweddaf.

Adn. 24. Fel yr odnabyddo holl bobloeddy
ddaear] Er y gall hyn feddwl yn mlaenaf y
cenhedloeddcymydogacthol, sef y Canaaneaid ;

eto y mae rheswm cryf i dybied fod yr adned
hon, ac Exod. ix. 16, 'Fel y myneger fy enw
trwy yr holl ddaear,' yn meddu golygiad pro-

ffwydol, ac yn edrych at oesoedd pellenig, ie i

ddiwedd amser, ac at yr hoU bobîoedd ar wy-
neb y ddaear, i'r rhai y dygai y íFeithiau rhyf-

eddoi hyn dystiolaeth am y gwir Dduw yn
gystal ag i'r cenhedloedd amgylchynol. A
phan yr ystyriom y modd y mae yr ysgryth-

yrau santaidd, yr adgofion o'r íFeithiau hyn,

wedi eu cludo eisioes bron i bob cenedl—

y

fath dystiolaeth rymus a ddygant gyda hwy
;

tnor gyfan y maent fyth yn aros ar ol cynifer

mil flynyddau ; a'r fath debygolrwydd sydd,
pan ddychwelir yr luddewon, y gwneir hwynt
yn fwy adnadyddus fyth yn mhob cenedl ac

iaith—gallwn weled rheswm cryf i gasglu fod

y gwyrthiau hyn yn cael eu bwriadu i wneyd
gallu y gwir Dduw yn adnabyddus i'r holl

Genhedloedd yn gystal ag i'r luddewon ; ac
mewn gwirionedd y maent yn ei hy.sbysu ef i

ni yr un fath ag y gwnaent iddynt hwythau.

Adfeddyliadau.— (1) Bwriadai Duw i'w

grefydd ef gael ei chynal a'i lledaenu ar y
ddaear ; am hyny rhoddodd ddatguddiad o

hono ei hun i ddynion, fel ei dysgid yn y byd;
ac y mae yn gofyn yn neillduol i rieni fod yn
ddyfal a gwresog yn d ysgu i'w plant y wybod-
aeth o'i enw ef (2) Dyma un defnydd mawr
ordinhadau yr efengyl a defodau crefydd :

y maent oll yn arwyddocaol o bethau sant-

aidd, ac yn nodi allan faterion o anfeidrol

bwys tuhwnt iddynt eu hunain. (3) Y mae
ysbryd^o ymofyniad yn beth cyô'redin i bob
plentyn

; y mae y galon ddynol yn dyheu bob
amser ar ol gwybodaeth ; ac os na thyfar-

wyddir hi yn iawn tra yn ieuanc, bydd iddi

grwydro fel eiddo ein mam gyntaf, ar ol gwy-
bûdaeth waharddedig. (4) Os mynwn i'n plaut

PENNOD V.

T)AN glybuhoU frenhinoedd yr Am-
-*- oriaid, y rhai oedd o'r tuhwnt i'r

lorddonen tua'r gorllewin, a holl fren-

hinoedd y Canaaneaid, y rhai oedd
wrth y môr, sychu o'r Arglwyddddyfr-
oedd yr lorddonen o flaen meibion Is-

rael, nes eu myned hwy drwyodd

;

yna y digalonwyd hwynt, fel nad oedd
ysbryd mwyach ynddynt, rhag ofn
meibion Israel.

fod yn ddedwydd, dylem ddangos iddynt pa le

y mae dedwyddwch i'w gael : os mynwn idd-

ynt fod yn ddoeth, dylein eu harwain at Dduw
trwy ei air a'i ordinhadau. Y mae yn natur-

iol i blentyn holi, ' Pa beth a feddyliwch wrth
y bedydd hwn ?— wrth y sacrament hwn ?

—

wrth weddio?—wrth ganu salmau a hymnau?'
&c. A'r fath gyfleusderau têg addyry y cyf-

ryw gwestiynau i rieni duwiol, yn gystal ag
athrawon yr ysgol Sul, i hyff"orddi y plant yn
mhob erthygl o'r ffydd Gristionogol, ac yn
mhob ffaith ar ba rai y sefydlwyd yr erthygl-

au hyn ! paham y mae hyn yn cael ei es-

geuluso, tra y mae gorchymyn Duw o flaen ein

llygaid, a phwysigrwydd y peth mor hynod o
eglur ?

PEN. V. Adn. 1. Panghjbu holl frenhîn-
oedd yr Amoriaid, y rhai oedd tuhicnt i'r

lorddonen tuá'r gorllewin] Sef yn ngwlad
Canaan. Chwanegir hyn, i'w gwahaniaethu
oddiwrth yr Amoriaid ereill o du y dwyrain
i'r lorddonen, y rhai a orchfygesid gan Moses.
Tybia rhai mai gweddillion y rhai hynj oedd
y rhai hyn, y rhai a ftoisant yma ar orchfyg-
iad Og a Sehon : ond gwel ar pen. iii. 10. A
holl frenhinoedd y Canaaneaid, y rhai oedd
wrth y mor—sef môr-y-canoldir, yr ochr or-

llewiuol i Ganaan, ar hyd glanau yr hwn yr
oedd eu piif eisteddle. Sgchu oW Arglwydd
ddyfroedd yr lorddonen—yr hon oedd fel

gwarchglawdd iddynt ihyngddynt a'r Israel-

iaid yr ochr ddwyreiniol i'r wlad, Y mae yn
debyg eu bod wedi tynu i lawr yr hoU bont-

ydd yn y parthau hyny ; a thrwy i'r Israel'

iaid fod cyhyd yn y gymydogaeth hòno heb
gy".Vg ymosod arnynt, yr oedd y Canaaneaid
wedi cryfhau mewn hyder, yn enwedig yn
awr ar ol i'r lorddonen chwyddo dros ei glan-
au ; ac nid oeddynt yn ceisio eu hattal i'w
gwlad. Digalonwyd hwynt, fel nad oeddys-
bryd mwyach ynddynt—collasant eu holl wr-
o!deb, fel nad allent feiddio ymosod ar yr Is-

raeliaid. Dygwyddodd hyn trwy ragluniaeth
neillduol Duw, fel y gallai yr Israeliaid gyf-
ranogi yn dawel o ddau sacrament mawr eu
heglwys, yr enwaediad a'rjíasc, a thrwy hyny
fod yn barod i'w gwaith pwysig a chaled, ac i

feddiannu gwlad santaidd yr addewid, yr hon
a fuasai yn cael ei halogi ganddynt pe yn ddi-
enwaededig.

Adn. 2. Y pryd hyny] 'Dranoeth ar ol
myned dros yr lorddonen, sef ar yr lleg o'r

mis cyntaf '

—

Usher. Gwna iV gyllyll llym-
ion—charboth tzurim, 'cyllyll o graig, careg,
ncu gallestr.' Cyn bod y defuyddiad o haiarn

15
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2 ^ Y pryd hyny y dywedodd yr
Arglwydd wrth Josua, Gwna i t\ gyll-

yll llymion, ac enwaeda ar feibion Is-

rael drachcfn yr ail waith.

3 A Josua a wnaeth iddo pryllyll

llymion, ac a enwaedodd ar feibion

Isracl, yn mryn y blaenf^rwyn.

4 A dyma yr achos a wnaeth i Josua
enwaedu: Yr holl bobl, sefy gwryw-

iaid y rhai a ddaethant o'r Aifft, yr
holl ryfelwyr, a fuasant feirw yn yr
anialwch ar y ffordd, wedi eu dyfod
allan o'r Aifít.

5 Canys yr holl bobl a'r a ddaeth-
ant allan, oedd enwaededig ; ond y
bobl oll y rhai a anesid yn yr anial-

wch, ar y ffordd, -wedi eu dyfod hwy
allan o'r Aifft, nid enwaedasent arnynt.

yn betli cyffredin, yr oedd hoU gfenhedloedd y
ddaear yn gwneyd eu harfau miniofr o gerig,

cellystr, ^'c. Ÿn yr ynysoedd a ddatgudd-
iwyd yn ddiweddar, ceir hyn yn beth cyff-

redÌB. Yr oedd ein henafìaid yn y gwledydd
hyn yn gwneyd hlacnau eu saethau a'u gwaew-
ffyu gallestr. Ond nis gallwn feddwl fod yr
Israeliaid y pryd hyn yn amddifad o haiarn

;

canys y mae eu gwahanol lavv-weithiau yn yr
anialwch yn profi y rhaid fod gauddynt hwy
haiarn a dur. Paham ynte yr arferent gyll-

yll wedi eu gwneyd o gareg ? Ond odid yr

oedd yn annghyfreithlon arferyd unrhyw fath

ar fettcl yu yr arddefod grefyddol hon ; ac

yraddcngys hyny yu debygol oddiwrth waith

Sephora yn cymeryd careg leni, (gwel ar Ex-
od. iv. 25,) ac yn enwaedu ei mab. Gan i

Dduw orchjinyn i'r bobl wneuthur iddo allor

o gerig heb eu naddu, am y byddai i arf hai'

nrn ei halogi hi, (Exod. xx. 25, Deut. xxvii.

5,) gallai hefyd wahardd i arf haiarn gael ei

arferyd yn yr arddefod hon, trwy ba un yr

oedd corff ac cuaid y person yn cael eu cyf-

Iwyno yn y modd mwyaf edmygol a chysegr-

edig i fod yn deml iddo, a'r galon ei hun i fod

yr allor ar yr hon yr oedd yn rhaid offrymu

ebyrth gwastadol i Dduv/. Ond rhoddwyd
rheswm anianyddol am ddewis cyllyll cerig

yn y weithred hon, sef fod yr archoU yn dy-

oddef llai oddiwrth ülamegiad, ac yn iachâu

yn gynt. Ei fod yn cael ei gyfrif yn anmhri-
odol arferyd un math arall ar orfyn wrth
enwaedu, a brofir yn Uwyth Alnajah, yn
Ethiopia, y rhai sydd yn dylyn y sefydliad

Moesenaidd hyd heddyw, ac yn enwacdu bob

amser â chj/llgll cerig. Yr oedd yr Aifl'tiaid

Iiefyd yn ei ystyried yn bcth annghyfreithlon

a halogedig iddynt ddefnyddio un math o fct-

tel i wneyd toriadau yn y corff dynol wrth ei

barotoi i'w bêr-eneinio. Ac enwaeda ar fcib-
ion iHrael drachcfn yr ail waith—nid yw hyn
yn ddiau yn meddwí fod iddynt ail enwaedu

y rhai a enwaedcsid o'r blacn. Buasai hyny
mor afresymol ag ydoedd anwneuthuradwy.
Ond cynwysa fod iddynt adnewgddu cadwr-
aetli dcfod a esgeuluscsid yn cu tcithiau yn yr

anialwch, yr hyn sydd yn ddigon auilwg oddi

wrth yr adnodau c.inlyuol.

Adn. 3. A Joma—a enwacdodd ar fcihion

Israel] Neu a barodd iddynt gael eu hcn-

waedu, sef y cyfryw o honynt ag oeddynt
ddicnwaodcdig. Ac am fod hyny i gacl ci

wncyd yn cbrwydd trwy fod y pasc yn ncsâu,

yr ocdd yn angcnrhcidiül dcfnyddio Uawcr o

ddwylaw yn y gwaitl». Ac nid ocdd yn an-

hawdd racl hyd iddynt, gan nad ocdd wacth
trwy ba law y gwncid y w<!Ìtlircd. (íallai

rliicni, pertlivnaítau, ncu gyfcillion unrhywun
o honvnt gyflawni hyn, yngvstal a'r offciriaid

líi

neu y Lefiaid. Yn mrgn y hlaengrwyn—
gelwir hwn yn yr Hebraeg Gibeath-haaral-
olh, yr hwn a gymera rhai yn enw Ue, fel

ond odid yr oedd ; ond lle ydoedd yn cael ei

enw oddiwrth y ddefod hòno.

Adn. 4. A di/ma yr achos a wnaeth i Jo-
sua emoaedu] Y mae y testyn hwn yn ei eg-

luro ei hun. Cyn i'r Israeliaid adael yr Aifl"t,

yr oedd yr holi wrywod wedi eu henwaedu

;

ac y mae rhai yn meddwl fod pawb a aued yn
ystod eu gvversylliad wrth Sinai wedi cael cu
heuwaedu hefyd, o herwydd iddynt yno gadw
y pasc ; ond wcdi hyny, yn ystod eu hoU ar-

osiad yn yr anialwch, ni enwaedwyd ueb nes

iddynt fyned i wlad yr addewid. Ÿmddengys
i Dduw esgusodi y ddefod hon am yr amser
hwnw herwydd eu cyfllwr ansefydlog; ond
gan eu bod ar fedr cadw pasc arall, yr oedd
yn angenrheidiol i'r holl wrywod gael eu heu-

waedu ; canys heb hyny nis gellid eu hystyr-

ied fewn y cyfammod, ac nis gallent gadw y
jtasc, yr hwn oedd scl y cyfammod hwnw.
Gan y deallir yn gyffredin i fedydd ddylyn yr
enwacdiad, ac i'r cymun santaidd ddyiyn y
pasc ; ganlyniad, yn Eglwys Locgr, ac yn
debygol yn y rhan fwyaf o'r eglwysi ereiU, ni

oddcfir i ncb dderbyn sacraraent Swper yr Ar-
glioydd nes iddo gael ei fedyddio. A fuasant
fcirw yn yr anialioch—sef pob gwryw ag yd-
oedd yn ugain mlwydd oed yn dyfod o'r Aifft,

canys y rhai hyny yu unig a gyfritíd yn rhy-
felwyr ; yr lioil chwc chan mil o wr traed,

(Exod. xii. 37,) oddioithr Calcb, Josua, Ele-

azar, a rhai Lefiaid crcill fel y meddylir

:

gwel ar Num. xiv.

Adn. 5. Y hobl oll y rhai a ancsid yn yr
anialwch—nid emoacaascnt arnynt] Ni ddy-
wcdir ])a bcth ocdd yr achos o'r pcidiad hwn,
ac nid yvv yn hawdd pcndcrfynu jìa un ai oddi

wrth esgculusdod y cododd, ynte oddiwrth

waith Duw yn ihoddi hcibio am dro ei ordin-

had ci hun, o hcrwydd anscfydlogrwydd cu
cyflwr hwy, a'u symudiadau mynych tra yn
yr anialwch, trwy fod yn angcnrheidiol i blant

ar ol cu hcnwacdu, a thrwy hyny cu dolurio,

gael gorphwys ychydig. Y rhcswm diwcddaf
ìiwn a ddcrbynir yn gyfl'rcdin gan csbonwyr.

Ond ni fcrnir cf yn foddhaol gan rai, ain fod yr

Israeliaid wcitliiau yn aros flwyddyn mown
Ue, (Num. ix.22,) os nad lawcr yn hwy, yn
cnwedig yn y dcunaw mlynedd ar Imgain olaf

;

ac yn cu symudiailau gallasai cu bahanod, er

yn ddolurus, gacl cu cadw mor gynlics a'u

cario mor csmwyth f'cl ag i bcidio dcrbyn ni-

wcd ; a diamau ygallasai fod yn Ilawcrgwcll

arnynt hwy nag ar cu mamau wrth orwcdd
i mcwu. (îaii hyny tybiant fnd gwaith Duw
yn ])CÌdio gorchymyn yn bcnodol a ncillduol

iddynt cnwaedu cu ])lant tra yn yr anialwch,



Adnetiyyddu JOSUA V. yr enwaediad.

6 Canys deugain mlynedd y rhod-

iasai meibion Israel yn yr anialwch,

nes darfod yr hoU bobl o'r rhyfelwyr

a ddaethant o'r Aiíft, y rhai ni wrau-
dawsent ar lef yr Arglwydd : y rhai y
tyngasai yr Arglwydd wrthynt, na
ddanghosai efe iddynt y wlad a dyng-
asai yr Arglwydd wrth eu tadau y
rhoddai efe i ni; sí/gwlad yn llifeirio

o laeth a mêl.

yn arwydd parliaus o'i anfoddlonrwydd ef yn
eu herbyn ara eu hanughrecliniaeth a'u grwg-
nachiwydJ, ac yn fygythiad na chaent fwyn-
hau yr addewid o Ganaan, o'r hyn yr oedd yr

enwaediad yn sel, Gen. xvii. 8, &c. Eithr pa
beth bynag oedd yr achos, ymddengys i'r or-

dinhad fawr hon gael ei dyspeidio yn Israel

am yn agos i ddeugain mlynedd yn nghyd; yr
Lyn sydd yn brawf eglur nad oedd o angen-

rheidrwydd auhebgorol er tragwyddol iach-

awdwriaeth dynion, nac i fod o rwymedigaeth
fythol ; ond y cai yn nghyflawnder yr amser
ei diddymu, fel yr oedd yu awr am hir amser
wedi cael ei hoedi.

Adn. 6. Nes darfod yr Tioll hohl oW rhyfel-

wyr] Gwel ar adn. 4. Y mae y gair hagoi, a

gytìeithir yma yn hohU yo gyffrediu yn ar-

wyddo y CENHEnLOEDD ; a thybiodd rhai ei

fod yn cael ei ddefnyddio yma i arwyddo eu
bod hwy yn annheilwng o'r enw Israeliaid.

Na ddanghosai efe iddi/nt y lolad—na roddai

efe iddyut hwy gymaint a golwg arni, yr hyn
a ganiataodd i Moses ; llai o lawer feddiant o

houi.

Adn. 7- A Josua a emoaedodd ar eu meih-
ton] Gwel ar adn. 3. Gorchymynodd Duw
yn awr i hyn gael ei wneyd, (1) Fel tystiol-

aeth ei fod ef yn awr wedi cymodi â'r bobl, ac

na chyfrifai yn mhellach wrthryfel eu rhieni

iddynt hwy, ond y gadawai iddynt bellach

fyned i'w orphwysfa ef : gwel Nuiu. xiv. 29—35. (2) Am fod un rhwystr mawr i'r en-

waediad wedi cael ei symud yn awr, sef eu
teithiau parhaus a'u symudiadau mynych ac
ansicr. (3) I'w parotoi hwy erbyn y pasc

nesaol. (4) I'w gwahaniaethu hwy oddiwrth

y Canaaneaid, i wlad pa rai yr oeddynt yn
awr wedi dyfod. (5) I brofi eu ffydd hwy
trwy ymostyngiad i orchymyn, y cyflawniad
ba un a'i gwnai hwynt yn agored i gael eu

trin gan eu gelynion megys y cawsai y Si-

chemiaid gan Simeon a Lefi mewn amgylch-
iad cyffelyb. (6) I gadarnhau y cyfammod
rhvvug Duw a hwythau, o ba un yr oedd yr
enwaediad yn arwydd ac yn sêl ; i sicrhau
iddynt y cyílawnai efe yn awr ei gyfammod
trwy roddi iddynt y wlad hon ; ac i beri idd-

ynt hwythau gyflawni yr hoU ddyledswyddau
ag yr oedd y cyfaramod hwnw yn eu rhwymo
atynt, cyn gynted ag y deuent i Ganaan, Ex-
od. xii. 25, Lef. xxiii. 10, Num. xv. 2.

Adn. 8. Arosasant yn eu hunlleyny gicer-

syll nes eu hiachâu] Yr oedd hyn yn gofyn
amrai ddyddiau : gwel y sylwadau ar Gen.
xxxiv. Dywed Syr R. Chardin, pan enwaedir
ar rai mewn oedran, eu bod yn gorfod cadw eu
gwely am oddeutu tair wythnos, neu o leiaf

nad ydynt yn gallu ihodio oddiamgylch yn
D

7 A Josua a enwaedodd ar eu meib-

ion hwy, y rhai a gododd yn eu lle

hwynt : canys dienwaededig oeddynt
hwy, am nad enwaedasid arnynt ar y
ffordd.

8 A phan ddarfu enwaedu ar yr
holl bobl; yna yr arosasant yn eu.

hunlle, yn y gwersyll, nes euhiachâu.
9 A'r Arglwydd a ddywedodd wrth

Josua, Heddyw y treiglais ymaith

ystod yr amser hwnw ond gydag anhawsder
mawr. Efe a gafodd yr hanes gan amrai wrth-
gilwyr, y rhai a dderbyniasent enwaediad yn
mhlith y Mahometaniaid. Onid yw yn rhyf-

edd eu bod yn ystod yr amser hwn heb gael

ymosod arnynt gan drigolion y wlad, a'u llwyr

ddyfetha, yr hyn a allesid ei wneyd yn hawdd?
Gwel achos y Sichemiaid truain, fel ei had-

roddir yn Geu, xxxiv, gyda'r sylwadau yno.

Yr oedd Josua, fel cadfridog liyddysg, yn can-

fod ar unwaith y byddai raid i'r mesur hwn
ddarostwng ei hoU lu i'r perygl o gael eu llwyr
ddiddymu ; ond gwyddai nad allai DUW gyf-
eiliorni, ac mai ei ddyledswydd yntau oedd
iifyddhau ; am hyny, yn nannedd ei elynion,

efe a ddarostyngodd y rhan fwyaf o'i fyddin i

gyflwr o hollol analluogrwydd, gan ymddiried
am nodded yn mraich Jehofa yn unig ! Den-
gys y canlyniad na chamosodwyd ei hyder ef:

yn ystod yr holl amser hwn ni oddefodd Duw
i neb o'u gelynioneuhaflonyddu. Llwybr dy-
ledswydd yw llwybr diogelwch ; ac y mae yn
anmhosibl i un enaid gael ei niweidio tra yn
rhodio yu Uwybr ufydd-dod. ' A phwy a'ch

dryga chwi, os byddwch yn dylyn yr hynsydd
dda?' IPedriii. 13. Ondpaliam naorchymyn-
asai Duw iddynt gael eu henwaedu pan odu jr

dwyrain i'r lorddonen, mewn cyflwr o ddiogel-

wch mawr ? Am ei fod yn dewis eu dwyn hwy i

gyfyngderau ac anhawsderau, lle nad allai un
cynghor na nerth ond yr eiddo ei huu eu cyfar-

wyddo a'u cadw yn ddifêth : a hyn a wnai,fel

y gwelent fod godidogrwydd y gallu o Dduw,
ac nid o ddyn. Am yr un rheswm y parodd
efe iddynt fyned dros yr lorddonen pryd yr
oedd yn gorlifo dros ei glanau, ac nid pryd yr
oedd yn isel ac yn hawdd ei rhydio, fel y
gallai gael gwell cyfleusdra i ddangos iddynt
eu bod dan ei ofal a'i nawdd digyfrwng ef ; ac
i'w hargyhooddi o'i nerth hollalluog ef, fel y
gallent ymddiried ynddo byth, a pheidio ofni

nerth unrhyw wrthwynebwyr. Mor amlwg'
yw gallu, doethineb, a daioni Duw yn y ddaa
achos

!

Adn. 9. Heddyw y treiglais ymaith warad'
wydd yr Aifft oddíarnocii] Yr oedd eu bod yn
ddienwacdedig yn eu gwneuthur fel yr Aifft-
íöîf/ dienwaededig ; ac yr oedd yr Hebreaid
bob amser yn ystyried pawb dienwaededig fel

mewn cyflwr o aflendid a gwaradwydd. Trwy
eu Lod yn awr wedi eu henwaedu, cafodd y
gwaradwydd o ddienwaediad ei dreiglo ym-
aith. Y mae hyn yn brawf arall na dderbyn-
iodd yr Israeliaid yr enwaediad oddiwrth yr
Aifftiaid ; canys ni allasent hwy ystyried y.

rhai hyny mew-n cyflwr o aflendid, y ihai y
derbyniasant oddiwrthynt y ddefod hôno trwy
yr hou y tvbient iddynt eu hunain gael eu
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^yaracluydd yr Aifift oddiarnoch : ara

hyiiy eí'c n alwodd enw y lle hwnw
Gilgal, hyd y dydd heddyw.

10 1Ì A meibion ísrael a wersyllas-

ant yn Gilgal : a hwy a gynaliasant y
pasc, ar y pedwarydd dydd ar ddeg
o'r mis, brydnawn, yn rhosydd Jeri-

cho.

glanhau. Y mae yn debyg mai trwy gaufod

Moses wecli ei enwaedu, ac felly ya walianol

i'r Aiíftiaid, y deallodd merch Pharao mai un
o blant yr Hebreaid oedd efe, Exod. ii.G. C'af-

odd yr Ilebreaid y ddefod hon oddiwrth Abra-
ham, a chafodd yntau lii oddiwrth Dduw ei

huu, Geu. xvii. 10. Ond tybia rhai fod 'gwa-
radwydd yr Aitít' yn cyfeirio at y gwarad-
wydd a daflai yr Aitftiaid ar yr Israeliaid, y
rhai a esgeuluseut y ddyledswydd hon yn yr

Aiffìt am resymau bydol. Efe a alwodd enw
y lle hwmo Gilgal—sef treigliad jjmaith:

gwel ar pen. iv. 19.

Adu. 10. A hwy a gynaliasard y pasc']

Ymddengys mai hwn oedd eu trydydd pasc :

y cyntaf oedd yn yr Aiô't, Exod. xii
;
yr ail

wrth fynydd Sinai, Num. ix ; a'r trydydd
yma. Tybia Calfin iddynt gynal y pasc bob

blwyddyn yn ei bryd tra yn crwydro yn yr

anialwch, a bod Duw yn esgusodi eu dien-

waediad : ond yraddengys fod y proíîwyd yn
gwadu hyny, (Amos v. 25,) trwy awgryrau eu

bod wedi esgeuluso yr aberthau. Ar y jped-

•warydd dydd ar ddeg oW mis—os cyflawn-

wyd defod yr euwaediad ar yr unfed dydd
ar ddeg o'r rais, fel y raeddylia llawer, ac

os oedd y dolur yn y raan gwaethaf ar y
trydyddar-ddog, a'r pasc yn cael ei gynal ar

y pedwerydd-ar ddeg, a'r bobl y pryd hyny
wedi cwbl iachâu, rhaid ei fod yn iachâd

gwyrlhiol yn liytrach na natnriol. Gwelsom
eisioes, ar adn. 8, fod oddeutu tair wythnos yn
ofynol i iachâu rhai a enwaedid yn oedranus;
ac os felly yr ocdd yn bod yn achos yr Israel-

iaid yn Gilgal, nis gallent gynal y pasc yn
mhen tri diwrnod ar ol eu henwaodu. Yr
anmhosibilrwydd o hyn a arweiniodd Mr. Ilar-

mer i feddwl iddynt gynal y pasc ar y jjodwar-

ydd dydd arddego'r ail fis, trwy fod yr amser
blaenorol yn cacl ci gymeryd i fyny yn y
gwaith enwaedu.
Adn. W. A hwy a fwytasant o hen d y

wlad] ' Yr liwn a adawsai y trigolion yn eu
hy.sguboriau wrtli \\u\ i Juriclio ac aniddiífyn-

feydd ereill '

—

Patuicií. ' Neu gall y gair

llehrtig fod vn arwyddo yv í/d addfed ^'^ yd-

oedd y pryd liynv yn .sefyll ar y raaesydd.*

—

SmcRFOiti). 'NiíÌyw y gair líebreig í//>?/r,

yr hwn a gyfieithwn ni hrn ydy yn dygwydd
ond yn y lle hwn yn y lath ystyr, os yw yr ys-

tyr hwn yn gyfreitblon. Y iiirie y gair, cr o ar-

wyddoiâd ainhciis. yn deilliaw ynaiiilwgoddi
wrtli abar, pUHÌo diosodd, myned tnhwnt ; ac

yrnagellir ei gyfieitlui y cynynh., yr liyn a

baúa o'r tir i ddwylaw yr aniaethwr; iieu,

yn ol CoccfJun^ yr hyn a hasia oddiwrth y
naill at y llall iiinwn ílordd o fasnadi; ac

felly ýd pri/uedig, \r hwii a brynasant gan y
tiigolìon.*— Ci.AnKi;. Dranotth wcdi y pusc—'hyny yw, ar y pymthcgfcd dydd; canys y

lo

11 A hwy a fwytasant o hen d y
wlad, dranoeth wedi y pasc, fara

croyw, a chras-^c/, o í'ewn corff y
dydd hwnw.

12 f A'r manna a beidiodd dran-
oeth wedi iddynt fwyta o hen jdjy
wlad ; a manna ni chafodd meibion
Israelmwyach, eithrbwytasant o gy-

pryd hyny yr oedd gyl y bara croyw yn de-
chreu.'

—

Clarke. ' Tranoeth wedi ypascoedd
yr nnfed dydd ar bymtheg ; canys yr oedd oea

y pasc yu cael ei ladd rhwng dau hwyr y ped-
warydd dydd ar ddeg, a'i fwyta yn y nos; yr
hon, yn ol y cyfrif luddewig, trwy ba un y
dechreuent hwy eu dyddiau yn yr hwyr, yd-
oedd ran o'r pymthegfed dydd, yr oll o ba un
ydoedd \vyl y pasc ; ac felly yr unfed dydd
ar bymtheg oedd ' tranoeth wedi y pasc,' pryd
yr oeddynt yn gorfod ollrwm y.sgub y blaen-

ft'rwyth i Dduw, ac wedi hyny yn cael eu
goddef i fwyta o'r gweddill.'

—

Éenson. ' Er
fod machar, a llefaru yn fanwl, yn arwyddo
tì'anoeth, gall hefyd fod yn arwyddo un o'r

dyddiau canlynol.'— Coke. Fara croyw—
neu deisenau heb eu lefeinio : gwel ar Exod.
xii. 8. A chras-d—gwel ar Lef. ii. 14. Ond
ni allent fwyta bara, crasd, na thwysenau
irion, nes i flaenflYwyth y cyuauaf gael ei gy-
hwfanu yn y babell, Lef xxiii. 10—14 ; ac am
hyny gallwnfeddwl fod yr Israeliaid wedi ofF-

rymu ysgub o'r cynauaf haidd, yr unig rawn
ag oedd y pryd hyny yn addfed, cyn iddynt
fwyta o'r bara croyw a'r cras-d.
Adn, 12. ^l'r manna a beidiodd dranoeth

wedi iddyntfuyta o hen dy wlad] Tybiodd
rhai fod y manna yn gysgod o foddion gras i'r

eglwys ar y ddaear, yr hwn ni hydd ei eisiau

ar ol croesi yr loiddonen i'r Ganaan nefol, llo

y ceir digon o ' hen d y wlad' am byth. Ar
y pedwarydd-ar-ddego fis Abib yr aberthasant

Ìiwy oen y pasc; ar y pymthegfed (h.y. yn ol

ein cyfrif ni, sef yr un diwrnod ar ol maclilud

haul,) yr ymbarotoisant i'w fwyta ef, ac y
bwytasaut ef mewn gwirionedd; a thranoeth,

yr unfed-ar bymtheg, ar ol oflrymu yr homer
i Dduw, dechreuasant fwyta d >' w'lad ; a'r

eilfedar-hymtheg, jieidiodd y iiianua â disgyn

o'r nef. Yr hyn a gynalia y cyfrifiad hwn yw,
fod yr homcr neu yr ysgub yn cael ei hofl'-

ryum yr unfcd-ar hyiuthog o Abib, liw dydd
goleu, er yn llod hwyr. Yn awr ni ddisgynai

y nianna hyd y nos, neu yu fore iawn dran-

oeth ; felly nis c'ellir dy wedyd iddo beidio dis-

gyn yr un diwiiiod ag y dechreuodd yr Isiael-

iaid fwyta o gynyrcli y wlad : gwol Doni).

I'aihaiJiÌd y diwailiad gwyrtliiol hwn cyhyd
ag yr oeddynt iiu'wn antren aiii dano. Tra yr

oeddynt yu yr aiii:il\v<li yr oedd yn ofynol

iddynt g.iel y fath ddar])ariactli ; ac nis gallai

y fath dorfeydd, yn y fatli lo, gael ou cyiial

Iiel) wi/rth. Yii awr, ar ol idíiynt ddyl'od i

wlad yr addcwid, ac i drigolion diofrydedig

hon syrthio iifu Ihii o'u blaen hwy, cawsant

ystôr ü gynyicli naturiol ; ac ani hyny, gan

fod darpariaeth helaolh wedi ei gwnoutliur yn
ll'oidd gyffirdin iliagluiiiaeth, nid oedd acho%

iiiwya(Ìi ainddiwalliad ywyrthiol ; gan liyny

peidiodd y iiiannu â disgyn, yr hwn yr oedd-



Angel yn ymddangos JOSUA VI. i Josua.

nyrch gwlad y Cauaaneaid y flwydd-

yn hòno,
13 ^ A phan oedd Josna wrth Jeri-

cho, yna efe a ddyrchafodd ei lygaid,

ac a edrychodd ; ac wele, \vr yn sefyll

gyferbyn âg ef, á'i gleddyf noeth
yn ei law. A Josua a aeth ato ef,

ac a ddywedodd wrtho, Ai gyda ni

yr yduuji ti, ai gyda'n gwrthwyneb-
"wyr?

14 Dywedodd yntau, Nage ; eithr

yn dywysog Uu yr Arglwydd yn awr
y daethym. A Josua a syrthiodd i

ynt wedi bod yn ei fwynhau am ddeugain
mlynedd. Y mae yr amgylcbiadau yn y rhai

y rhoddwyd ef gyntat', ei barhad gyda hwy
trwy eu holl bererindod yn yr anialwch, a'i

beidiad cyn gynted ag y cawsant gynorthwy
yn ffordd gyredin rhagluniaeth, olí yn profi

mai rhodd oruwchnaturiol ydoedd.

Adn. 13. Aphan oedd JosiiaicrthJericho]
Y mae yn dra thebygol fod Josua wedi myned
allan yn ddirgelaidd i edrych dinas Jericho

pryd y cafodd efe y weledigaeth hon ; a phan
yn myfyrio ar gadernid y lle, ac ond odid yn
meddwl am yr anliawsdra mawr o'i daros-

twng hi, caniataodd Duw iddo y weledigaeth

hon i'w gefnogi ef, ac i ddysgu iddo pa fodd i

gymeryd y ddinas. Ac luele wr yn sefyll

gyferbyn âg e/, ä'i gleddyf noeth yn ei law—
yn barod i ymladd, nid yn ei erbyn ef, fel y
meddyliodd Josua ar y cyntaf, ond drosto ef

a'i lu. A Josua a aeth ato ef—y mae hwn
yn adroddiad pur naturiol, ac yn cario gydag
ef hoU nodau adroddiad syml o wirionedd. Y
raae hoU hanes Josua yn dangos ei fod ef yn
ddyn o'r meddwl hyfaf a'r gwroldeb mwyaf.
Buasai dyn cyffredin, wrth weled y gr hwn
yn arfog, yn ymdrechu am ddiogelwch trwy
fiFoi yn ol i'r gwersyll ; ond y mae Josua yn
ddiarswyd yn myned at y gr ofnadwy hwn,
ac yn y fan yn gofyn iddo, Ai gyda ni yr
ydwyt ti, ai gyda'n gwrthwynebwyrì—gan
îeddwl ond odid y gallai effod yn gadfridog

Canaaneaidd yn dyfod i ediych y gwersyll Is-

raelaidd, megys y daethai yntau i edrych din-

as Jericho.

Adn. 14. Yn dywysog llu yr Arglwydd yn
awr y daethym] Fel pe dywedasai, 'Nac ofna

;

y mae Jehofa wedi anfon o'r nef waredigaeth
i ti a'th bobl oddiwrth waradwydd y rhai a
fynent dy lyncu. Llu yr Arglwydd yw Is-

rael, a Thywysog Israel yw Arglwydd y llu-

oedd. Ni chai di dy hun fod yn ddim ond
cadben danaf fi ; ac yr wyf fi yn awr yn my-
ned i'th addysgu gyda golwg ar dy ymddygiad
yn y rhyfel yma.' Y mae rbai yn deall y
wreiddiol, mahanain, fel yn arwyddo dau lu

^llu Israeliaid yn barod i ymladd â'r Ca-
naaneaid, a llu o angylion yn barod i'w ham-
ddiffyn hwynt yn hyny ; ac y mae yntau, fel

Tywysog y ddau, yn arwain llu Israel, ac yn
llywodraethu llu yr angylion i'w hamddiffyn
hwynt. A Josua a syrthiodd i lawr ar ei

wyneb, ac a addolodd—ac ni feiwyd ef am roi

addoliad dwyfol iddo, yr hwn ni dderbyniasai
ffe pe buasai yn angel ciëedig: gwei Dat.

lawr ar ei wyneb^ ac a addoiodd ; ac
a ddywedodd wrtho ef, Beth y mae ly

Arglwydd yn ei ddywedyd wrth ei

was?
15 A thywysog llu yr Arglwydd a

ddywedodd wrth Josua, Datod dy es-

gidiau oddiam dy draed ; canys y Ue
yr wyt ti yn seíyll arno, sydd sant-

aidd. A Josua a wnaeth felly.

PENNOD VI.

A JERICHO oedd gauedig a gwar-
-^ chäedig, o herwydd meibion Is-

xxii. 8, 9. Y mae yn dyb gyffredin gan es-

bonwyr hen a diweddar, nad oedd y person

hwn yn neb amgen na'r Arglwydd lesu, yn
ymddangos yn y ffurf hòno ag yr oedd efe, yn
nghyflawnder yr amser, i'w chymeryd mewn
gwirionedd i brynu dyn. Fod yr ymddang-
hosiad yn oruwchnaturiol a addefir ai- bob
llaw; a chan fod yr enw Jehofa yn cael ei

roddi iddo, pen. vi. 2, a darfod iddo dderbyn
oddiwrth Josua addoliad dwyfol, y mae yn
sicr nad angel crëedig a feddyíir.

Adn. 15. Dattod dy esgidiau oddiam dy
draed] Y mae y rhai hyn yr un geiriau ag a
lefarodd yr Augel with Moses ar fynydd Horeb,
Exod. iii. 5—8; ac oddiwrth hyn ymddengys
yn debygol mai yr un person a ymddanghosodd
yn y ddau le : yn y cyntaf, i gefnogi Moses i

waredu yr Israeliaid gorthrymedig, a'u dwyn
i wlad yr addewid; ac yn yr ail, i gefnogi

Josua yn ei lafur caled wrth yru allan yr hen
drigolion, a sefydlu y bobl yn yr etifeddiaeth

a addawyd i'w tadau. Yr oedd y patrieirch

yn nesâu at allorau Duw, a'r offeiriaid yn
gweini yn y deml, bob amser yu droednoeth,
am fod y presenoldeb dwyfol yn santeiddio y
lle.

Adfeddyliadaü.—(1) Trwy fod y manna
yn awr wedi peidio, gallasai y bobl, y rhai

oeddynt bob amser yn chwannog iawn i an-
nghrediniaeth, gael eu harwain bellach i fedd-

wl fod Duw wedi eu rhoddi hwynt i fyny, ac
na fyddai efe mwyach yn eu byddinoedd, pe
na roddasai efe iddynt y sicrwydd cryf hwn y
byddai Angel mawr y Cyfammod gyda hwynt
fel Arweinydd a Noddwr yr holi wersyll

;

canys diamau i Josua fynegu iddynt y gefn-
ogaeth a dderbyniasai efe gan Dywysog llu yr
Arglwydd, (2) Trwy y weledigaeth hôn
danghosai Duw iddynt mai oddiwrtho ef ei

hun yr oedd eu hymwared hwy yn dyfod ; ac
mai nid trwy nerth neu allu dynol, ond trwy
Arglwydd y lluoedd, yr oeddynt i gael y
fuddugoliaeth ar eu hoU wrthwynebwyr ; ac
efe a roddes iddynt y prawf cryfaf o hyn yn
ninystr gwyrthiol Jericho. Trwy y môddion
hyn yr oedd efe yn parhau i'w cadw hwynt
yn ymddibynol ar ei fraich ei hun yn unig,
íieb ba ymddibyniad nis gallesid cadw ysbryd
crefydd yn eu plith.

PEN. VI. Adn. 1. AJericho oedd gauedig
a gwarchüedig] Sefgan y trigolioneu hunain,
rhag ofn meibion Israel. Y mae yn ddiamau
eu bod wedi trysori yn v ddinas ddigonedd o
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jlmgylchìjnu Jerìcho.

rael: nid oedd neh yn myned allan,

nac yn dyfod i mewn.
2 A'r Arglwydd a ddywedodd wrth

Josua, Gwel, rhoddais yn dy law di

Jericho a'i brenin, gwr grymus o
nerth.

3 A chwi a amgylchwch y ddinas,

chwi ryfclwyr oll, gan í'yned o am-
gylch y ddinas un waith: gwuewch
í'elly chwe diwrnod.

4 A dyged saith o offeiriaid saith o

udgyrn o gyrn hyrddod o flaen yr
arch : a'r seithfed dydd yr amgylch-
TTch y ddinas saith waith ; a Ueisied

yr offeiriaid â'r udgyrn.
5 A phan ganer yn hii'llaes â chorn

yr hwrdd, a phan glywoch sain yr ud-

JOSUA VI. Y cyrn hyrddod.

gorn, bloeddied yr holl bobl â bloedd
uchel : a syrth mur y ddinas dani hi,

ac eled y bobl i fyny bawb ar ei gyfer.

G ^ A Josua mab Nun a alwodd yr
offeiriaid, ac a ddywcdodd wrthynt,
Codwch arch y cyfammod ; a dyged
saith o offeiriaid saith o udgyrn o
gyrn hyrddod o flaen arch yr Argl-
wydd.

7 Ac efc a ddywedodd wrth y bobl,

Cerddwch, ac amgylchwch y ddinas
;

a'r hwn sydd arfog, eled o flaen arch
yr Arglwydd.

8 ^ A phan ddywedodd Josua wrtb
y bobl, yna y saith offeiriad, y rhai
oedd yn dwyn y saith udgorn o gyrn
hyrddod, a gerddasant o íiaen yr Ar-

ddarpariaethau i sefyll gwarchaeadmaitli, gan
eu bod yn })endeifynu eu hamddiffyn eu hun-
ain i'r eithaf. Nid oedd neb yn myned allan

nnc yn dyfod i niewn—y mae y í'arguui yn
awgrymu fod y ddinas yu gadain iawn, fod ei

phyrth yn hararn a'i barau yn bres ; a'i bod
wedi ei chau i fyny mor gyflwyr fel nad allai

neb ddyfod allan i ymladd, na myned i fewn
ì gynyg ammodau heddwch. Ymddengys mai
gwahansang yw yr adnod hon, wedi ei chwan-
egu yn gall gan yr hanesyddsantaidd i ddang-
os yr angenrheidrwydd am y wyrth.

Adn. 2. A'r Arglwydd a ddyiotdodd wrtli

Josua] Felly ni a weíwn fod yr hwn a elwir

yn * Dywysog Uu yr Arglwydd' yn pen. v. 15,

yn cael ei alw yma Ji;noi''A. Rhoddais yn d;/

law di Jericlio— casL'la rhai, oddiwrth pen.

xxiv. 11, fod rhai o'r saith genedl Gannaneaidd

y pryd hyn yn Jericho, y rhai a allent fod

wedi dyfod yno i gynoithwyo y brenin yn er-

byn yr Israeliaid. Tybia yr Esgob Patrick

fod brenin Jericho wedi gwrthod cyn hyn y
cynygion o heddwch, y rhai y parasai Duw i'r

Israeliaid eu gwneuthur i'w gelyniou: gwel

ar Deut. xx. 10.

Adn. 3. A cìiwi a amgylchwch y ddinas]

Mewn pcUder diogel rhag eu saethau
; gan

fyned amgylch y ddinas un tcailh—sof un-

waith yn y dydd am chwe diwrnod. Nid yw
yn gwbl cglur yn inha drefn yr oedd y bobl yn
myned o amgylcli y ddinas. Tybia rhai eu

bod yn cadw yr un drefn ag yn eu teithiau

cyffredin yn yr anialwcii, Num. ii. JJarna

ercill fod y milwyr yn myned yn mlaenaf,

yna yr offeiriaid y rhai a leisient â'r udgyrn,

wedi hyny y rhai a garient yr arch, ac yn olaf

y bobl.

Adn. 4 Sailh o u'lgyrn o gyrn hyrddod]
O'r defnydd gwaelaf, a'r swn tylotaf, fel y
byddai gididogrwydd y gallu o Dduw. Dadl-

eua rhai fod yn aninhosibl gwneyd i gyrn

liyrddod swnio ; ond dywed cm.'ÌII fod rhanau

niewnol y cyrn hyn yn ddigon meddal i'wtynu

allan, odiiieithr yn y i)laen, jtedair nou buiii

modfedd o'r liwn a lilir ymaitii, ac yna tyilir

y pfft a ro(Mir yn y genau. Dywod awdwyr
yr Unirrrfal Úinlory i<l<lynt iiwy wcieil cyrn

o'r fatli yina yn raol ou dol'nyddio gan fiiüoil-

îaid yn nihaitiiau dehouol vr Almaon. ^lodd
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bynag, gellir cyfieitliu y geiriau gwreiddiol,

shoperoth fobelim, yn udgyrn y jlbili, sef

y rhai a adgenid ar flwyddyn y jubili ; a tliyb-

ia rhai fod y rhaihyny wedi eu gwneyd ar lun

cyrn hyrddod : gwel ar Lef. xxv. 11. Dywed
Farkhuist nad yw y gair gwreiddiol byth yn
arwyddo hivrdd; a dywed Claike nad oes un
o'r hen gyíieithiadau, oddieithr y Caldeaidd,

yn riioddi iddo yr ystyr hwnw ; a chwanega,
fod yr offbrynau a ddefnyddid ar yr achlysur

hwn yr un f'ath yn amlwg a'r rhai a arferid ar

y jubili, ac wedi eu irwneuthur ond odid o <;orn

neu arian. A'r scitnfed dydd yr amgglchiuch

y ddinas saith waith—estynwyd yr amser fel

hyn, fel y gallai y gwarchaewyr a'r gwarchä-
edigion gael eu gwnsgu yn ddwysach â'r galìa

goruwdinaturiol hwnw trwy yr hwn yn unig

y syrtliiai y muriau.

Adn. 5. Syrth mury ddinas dani hi] 'Tyb-
iodd llawer o esbonwyr, luddewon a Clirist-

ionogion, i'r ddaear dan sylfaeni y ddaear
yuiagoryd, ac i'r mur .suddo i'r egoriad, fel nad
ocdd dim yn aros ond tir gwastad i'r Israol-

iaid gerdded drosto. Ni ddywed y testyr»

ddim am hyn : vennpliclah choiiiath hair tach-

tei/ìta, wcdi ei gyfioitliu yn llythyrenoi, yw,
Syrth mur y ddinas d.^nü i;i udn

;
yr hyn yr

ymddengys nad yw yn mcddwl dim mwy na,

Sgrth y mnr o'i symwicni. Ac fel hyn ond
odid yr oedd yn liod yn mhob rlian ; er y gall-

ai ogoriadau mawrion yina a tliraw fod yn
ddigonol i oUwng i niewn y gwr arfog yn
gyntaf, y ihai y gallai yr holl lu eu dylyn
mown trofn i ddyfctlia y ddinas.'

—

Clarkb.
'Ni syitliiodd yr holl lur, canys safodd t
Raliai), yr liwn oodd ar y mur, adn. 22: oud
gwnaed y fatii fylthau líydain yn iiiiiob man
oddiamgylch, fol y gallai yr Israoliaid fyncd

yu liawdd i'r ddinas ar ou cyfor.'— rATUiCR.

Adn. G. Arcìi y cyfammod] Clwol ar pcn.

iii. 3, a iv. lü.

Adn. 7. A'r hirn sydd arfog] Ond odid

moibion Jioulion, a (ìad, a hann(?r llwytli Ma»
nasso, yn ngliylch dougain mil o wr, pcn, iv.

12, 13; or y'tybia iliai lud holi ülwyr Isratìl

yn caol ou golygu.

Adn. 8. A yrrddnsant flncn gr Arglwydiî]

Bef flaen yr arch^ yr hon a gynryciiiolai yi

Arglwydd.



Amgyìchynu Jericho

glwydd, ac a leisiasant â'r udgyrn : ac

arcli cyíììmmod yr Arglwydd oedd yn
myned ar eu hol bwyut.

9 1ì A'r rhai arlbg oedd yn myned o

flaen yr offeiriaid oedd yn lleisio â'r

udgyrn ; a'r fyddin olaf oedd yn my-
ned ar ol yr arch, a';- ojfeiriaìd yn my-
ned rhagddyntjj ac yn lieisio â'r ud-

gyrn.

10 A Josua a orchymynasai i'r bobl,

gan ddywedyd, Na íioeddiwch, ac na
edwch glywed eich llais, ac nac eled

gair allan o'ch genau, hyd y dydd y
dywedwyf wrthych, Bloeddiwch

;
yua

y bloeddiwch.

1

1

Felly aich yr Arglwydd a am-
gylchodd y ddinas, gan fyned o'i ham-
gylch un^waith :p_a daethant i'r gwer-
syll, a lletyasant yn y gwersylL

JOSUA VI. y seìthfed dydd.

12 T[
A Josua a gyfododd yn fore;

a'r ofí'eiriaid a ddygasant arch yr Ar-
glwydd.

13 A'r saith offeiriad, yn dwyn saith

o udgyrn o gyrn hyrddod o ílaen arch

yr Arglwydd, oeddynt yn myned dan
gerdded, ac yn lleisio â'r udgyrn : a'r

rhai arfog oedd yn myned o\\ blaen
hwynt; a'r fyddin olaf oedd yn myned
ar ol arch yr Arglwydd, ar ojf'eiriaid

yn myned rhagddynt, ac yn lleisio â'r

udgyrn.
14 Felly yr amgylchynasant y ddin-

as un waith yr aií dydd ; a dychwel-
asant i'r gwersyll: fel hyn ygwnaeth-
ant chwe diwrnod.

15 Ac ar y seithfed dydd y cyfod-

asant yn fore ar godiad y wawr, ac yr
amgylchasant y ddinas y modd hwnw,

Adn. 9. A'rfyddin olaf oedd ynmyned ar
ol yr arch'] Gall y gair measseph, oddiwrth

asaph, cynuU neu gasglu, fod yn aiwyddo
naiU ai yfyddin olaf, tel y mae ein cyfieitliiad

ni yn ei ddeall, neu y bobl y rhai a garient

gelfi y fyddin ; cauys ar y seithfed dydd yr

oedd hyn yn angenrheidiol, gan y gellid dys-

gwyl yn naturiol lawer o ymladd yn yr ym-
osodiad, a byddai arnyut eisiau diwalliad o

arfau, picellau, &c., yn gystal a chyfleusderau

i'r rhai a ddygwyddent gael eu clwyfo. Neu
gallai y rhai a feddylir yma fod y cyfryw ag
agarient y dodrefn cysegrediga berthynent i'r

arch ; neu yn unig y cyfryw rai ag a allent

ganlyn yn yr orymdaith, heb sylwi ar un drefn
neiUduol. Tybia yr luddewon mai dosbarth

DAN,'a feddylir, yr _^hwn oedd hob amser yu
olaf, Num. x. 25.

Adn. 10. i\'6t floeddiwch] Gorchymynwyd
i'r holl bobl fod yu ddystaw, peidio dywedyd
gair, na gwneyd dim swn, fel y gallent wran-
daw yn ddyfalach ar sain yr udgyrn sautaidd,

yr hwn yr oeddynt i edrych arno fel llais Duw
yn eu plith, Ac heblaw hyny, buasai bloeddio

cyn yr amser penodedig yn weithred anefîeith-

iol, ac felly yn achos o beth digalondid iddynt
hwy, ac o orfoledd i'w gelynion.

Adn, 11. A daethant irgwersyll] Yr hwn
oedd yn Gilgal, oddeutu tair milldir o Jericho,

er|fod rhai yn ei wneyd yn nes.

Adu. 12, 13. ^ Josua a gyfododd yn fore,
Sçc.] I fyned o amgylch Jericho yr ail ddiwr-
nod, megys y gwnaethant y dydd o'r blaen.

Gallasai Duvv beri i gaerau Jericho syrthio ar
eu cylchyniad cyntaf hwy; ond rhaid iddynt
fyned o'u hamgylch dair gwaith ar ddeg cyn
iddynt syrthio, fel y cedwid hwynt yn dys-

gwyl yn amyneddgar wrth yr Arglwydd. Fel
ag yr ydym i ddysgwyl gwaredigaetbau add-
awedig yn^orí/rfDuw, feily rhaid i ni eudys-
gwyl hwynt yn ei amser ef,

Adn. 14. Fel hyn y gwnaethant chwe diior-

nod] Nid yw yn debygol fod yr holl lu Is-

raclaidd yn myned bob dydd o amgylch y
ddinas: buasai hyny yn hollol annichonadwy.
Yr oedd y rhyfelwyr yn unig yn cyraedd i

oddeutu 600,000,_yn annibynol ar y bobl, y

rhai a raid fod yn cyraedd o leiaf i ddwy fil-

iwn neu dair : gan hyny gallwn haeru yn ddi-

berygl nad oedd dim ond nifer detholedig, y
cyfryw ag a fernid yn angenrheidiol i'r achos,

yn cael eu ihoddi ar waith.

Adn. 15. Ac ar y seithfed dydd y cyfodas-
ant yn fore, ar godiad y wawr] ü herwydd
yr oeddynt i amgylchynu y ddinas saith waith
ar y dydd hwn

; yr hyn sydd brawf nas gallai

y ddinas fod yn un fawr iawn, onidê buasai

yn anmhosibi iddyiit fyned o'i hamgylch
seithwaith, a chael digon o amser wrtli eu
cefnau i'w hanrheithio a'i difrodi hi. ' Y mae
yn amlwg y rhaid fod Sübboth yn ughorff y
saith niwrnod hyn, ac y rhaid íod y llu yn
amgylchynu y ddinas ar y sabboth hwn fel ar

y dyddiau ereill. Y mae yr luddewon eu
hunain yn addef hyn ; a llab. D. Kimchi a
ddywed, ' Yr hwn a ordeiniasai gadwraeth y
sabboth, a orchymynodd iddo gael ei dori i

ddinystrio Jericho ' Ond nid ymddengys y
gallai fod unrhyw doriad o'r sabboth wrth i'r

bobl ddim oud rayued o amgylch y ddinas, a'r

arch gyda hwynt, a'r oífeiriaid yn udganu â'r

udgyrn santaidd. Gorymdaith grefyddol yu
unig oedd hon, yn cael ei chyflawni wrth or-

chymyn Duw, yn yr hon ni wnaethpwyd dim
gwaith gwasaidd. Gan hyny y mae gwrth-
ddadl llarcioîl, ddarfod i Dduw yr Hebreaid
ddangos cyfnewidiolrwydd meddwl wrth or-

chymyn i'r sabboth gael ei gadw yn santaidd

un pryd, ac yua gael ei dori bryd arall, yn
ddisail ; canys ihaid i mi ddadlu na chymer-
odd un toriad le ar yr achlysur hwn, oddieithr

y gellir gwneyd iddo ymddangos mai y sab-

both oedd y dydd ar yr hwn y cymerwyd Je-
richo, yr hyn sydd yn dra annhebyg, a'r hyn
nas gall neb ei brofi. Ond pe cania'teid hyd yn
nod hyn, y mae yn atebiad digonol i bob cecr-

aeth o'r fath, fod gan y Duw a orchymynodd
i'r sabboth gael ei neillduo i orphwysdra a
dybenion crefyddol, awdurdod bob amser i

roddi heibio am dro y cyflawniad o ddeddfau
seremoniol yn unig, neui'w diddymu yu hoU-
ol, pau y mae dyben eu sefydliad wedi ei gyf-
lawni. ' Arglwydd ar y sabboth hefyd yw
Mab y dyn."

—

Clarke. 'Nid yw yn ddi-

21
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saitb waith : yn unig y dwthwn hwnw
yr amgylchasant y ddinas seithwaith.

16 A phan leisiodd yr offeiriaid yn
ea hudoyrn y seithfed "waith, yna Jo-

sua a ddywedodd wrth ybobl, Bloedd-
iwch; canys rhoddodd yr Arglwydd y
ddinas i chwi.

17 T[
A'r ddinas fydd yn ddiofryd-

beth, hi, a'r hyn oll sycfd ynddi, i'r

Arglwydd : yn unig Rahab y butein-

wraig fydd byw, hi a chwbl ag sydd

gyda hi yn t ; canys hi a guddiodd y
cenadau a anfonasom ni.

18 Ac ymgedwch chwithau oddiwrth

y diofryd-beth, rhag eich gwneuthur
eich hun yn ddiofryd-beth, os cymer-
wch o'r diofryd-beth : felly y gwnaech
wersyll Israel yn ddiofryd-beth, ac y
trallodech hi.

au yn doriad gorphwysdra y sabboth wneyd
gwaith y sabboth, er mwyn yr hwn y sefydl-

wyd y gorphw}'sdra ; a pha beth yw gwaith y
sabboth ond canlyn yr arch yn ei hoU symud-
iadau?'

—

Hen'UY. Ond wedi y cyfan, dichon

nad oedd yr un o'r saith niwrnod hyn yn sab-

hoih; a bod y ' seithfed dydd' yma yn golygu

yn unig y seithfed dydd iddynt ymdeühio, ac

nid y seithfed dydd olynoL.

Adn. 16. Yna Josua a ddywedodd wrth y
hohl, Bloeddiwch] I dystio eich íFydd yn add-

ewid Duw, a'ch diolchgarwch am y drugaredd

ogoneddus lion ; i'ch cefnogi eich hunain a'ch

brodyr, ac i ddychrynu eich gelynion.

Adn. 17. A'r ddinas sj/dd yn 'ddiofryd-beth]

Wedi ei diofrydu i ddinystr hollol. Ond y
mae yn debyg i heddwch gael ei gynyg i'r

ddinas hon, ac i Iwyr ddyfethiant y trigolion

gymeryd lle yn gaulynol i'w gwrtliodiad hwy
o'r cynygiad hwn : gwel ar adn. 2. I'r Ar-
glioydd—fel blaenífrwyth y dinystr ; neu yn

aberth i gyfiawn ddigofaint yr Arglwydd. Fel

hyn ni a elwn ddarfod i Dduw beri i'r ys-

páil cyntaf a wnaed yn ngwlad Canaan gael

ei gys'egru i'w gyíiawnder ef, (1) Am fod y
blaenífrwyth yn árferol o gael ei roddi iddo ef

fel ei eiddo. (2) I arwyddo mai efe oedd eu

harweinydd, a bod y buddugoliaethau hyn yn

ddyledus iddo ef. (3) Ilhag i'r milwyr, wedi

eu gorlenwi âg yspail y ddinas gyfoetliog hon,

fyned yn ddiog yn eu gwaith. (4) Fel y de-

allent yn drwyadl na feddenthwy hawl mewn
dim oludoedd y wlad hòno, ond yr hyn a

roddai efe iddynt.

Adn. 18. lihaçi eich ywnciithur eich hunyn
ddiofryd-heth] Ìiliag i' chwl dynu i iawr am
eich penau felldith uniongyrchiol Duw, ac

felly eich dwyn eich hunain dan yr un ddod-

fryd ddinystr ag y mac trigolion a phethau

Jericlio dani. FcÌly y ywnaech wersyll Israel

yn ddiofryd- heth—trwy annog Duw i'w cospi

îiwy trwy yr aclilysur o'ch jìochod chwi. Trwy
fod gan yr holl uersyll bechodau o'r ciddynt

eu hunain, a'u bod felly yn haeddu cosp, gall-

ai Duw yn gyfiawn gyuieryd yr achlysur a

fvnai i wcinyddu ainynt y gosp hóno.
' Adn. 19. Ond yr' holl arian a'r aur, a';-

22

19 Ond yr hoU arian a'r aur, a'r

llestri pres a haiarn, fyddant gysegr-
edig i'r Arglwydd : deled y rhai hyny
i mewn i drysor yr Arglwydd.

20 H A bloeddiodd y bobl, pan leis-

iasant â'r udgyrn. A phan glybii y bobl
lais yr udgyrn, yna y bobl a waeddas-
ant â bloedd uchel ; a'r mur a syrth-

iodd i Lawr odditanodd. Felly y bobl
a aethant i fyny i'r ddinas, pob un ar

ei gyfer, ac a ennillasant y ddinas.

21 A hwy a ddifrodasant yr hyn oll

oedd yn y ddinas, yn r ac yn wraig,

yn fachgen ac yn henafgwr, yn eidion,

ac yn ddafad, ac yn asyn, â min y
cleddyf.

22 f A Josua a ddywedodd wrth y
ddau r a fuasai yn edrych ansawdd
y wlad, Ewch i d y buteinwraig, a

llestri pres a haîarn] Oddieithr y delwau, y
rhai oeddynt i gael eu llwyr ddystrywio

;

fyddant gysegredig i'r Arglwydd—wedi idd-

ynt yn gyntaf gael eu tynu trwy y tân, îíum.
xxxi. 22, 23. I dnjsor yr Arglwydd—i gael

eu defnyddio yn hollol i wasanaeth y taber-

nacl, ac nid eu cymhwyso at wasanaeth un-
rhyw berson neillduol.

Adn 20. Yhoblatuaeddasaniähloedduch-
el, a'r mur a syrthiodd] Treuliwyd llawer o

lafur dysgedig i brofi y gallai mai bloeddiad y
bobl oedd yrachosnaturiol i'rmur syrthio ! Ar-
os yma i adrodd neu wrthbrofi unrhyw ddadl-

euon o'r fath fyddai yn goll amser : gellir gwel-
ed digon o honynt yn Scheuchser, Mersenne, a

lìlorhoff. y mae yn amlwg fod yr holl ha-

ues yn ei osod allan fel cyfryngiad goruweh-
uaturiol, gau fod udganiad yr udgyrn a bloedd-

iad y bobl yn bethau rhy wael i'w defuyddio

fel offerynau yn y gwaithhwn gyda dysgwyliad
i'w gyflawni mewn tfordd naturiol. (1) Bloedd

ffydd ydoedd hon : yr oeddynt yn credu y syrth-

iai caera'rj ericho, a thrwy y ffydd hono taíiwyd

hwynt i lawr, Heb. si. 30. (2) Bloedd gwe-
ddi ydoedd : yr oeddynt fel un gr yu gwaeddi
i'r nefoedd am gynorthwy, a daeth cynoithwy
i lawr.

Adn. 21. A hwy a ddifrodasant yr hyn oll

oedd yn y ddinas] Gan i'r weithred hon gael

ei gorchymyn gan Dduw ei hun, yr hwn yw
Gwneuthurwr a Barnwr pawb, rhaid ei bod

yn iawn ; canys y mae efe yn rhy ddoeth i

gyfeiliorni, ac yn rhy dda i wneuthur cam â

gr yn ei fater. Ni adewid i ddim a anadlai

gael byw ; am hyny dyfethwyd yr holl ani-

feiliaid yn gystal a'r trigolion ; canys yr oedd-

ynt yu euogo brif droseddau yn haeddu angau,

ac yr oedd cwpan eu hanwiredd yn llawn.

Gyda golwg ar y babanod, yr ocdd yn fendith

fawr iddynt hwy gael eu cymeryd i'r nef yn
eu babandod, yn hytrach na'u cadw i'r trall-

odion arswydus hyny ag yr ocdd eu gorocswyr

yn agored iddynt.

Adn. 22. Êwch i di/ y buteinwraig] Yr
hwn, yn nghyda'r mur ar ba un yr ymbwysai,

a adawyd i sefyll trwy íTafr neillduol Duw
iddi hi : gwel ar pen. ii. 1, c.
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dygwch allan oddiyno y wraig, a'r

hyn oll sydd iddi, fel y tyngasoch
Avrthi.

23 Felly y llanciau a fuasai yn ed-

rych ansatcdd y wlad, a aethant i

mewD, ac a ddygasant allan Rahab,
a'i thad, a'i mam, a'i brodyr, a chwbl
a'r a feddai hi : dygasant allan hefyd

ei hoU dylwyíh hi, a gosodasant
hwynt o'r tu allan i wersyll Israel.

24 A llosgasant y ddinas â thân, a'r

hyn oll oedd ynddi : yn unig yr arian

a'r aur, a'r llestri pres a haiarn, a

Adn. 23. Ac a ddygasant allan Fahab, a'i

thad, á'i Tnam, a'i brodyr] Gan i Eabab fod

yn ífyddlon i'w badduned o gyfiinach, yr oedd

yr Israeliaid yn rbwym trwy Iw yr yspiwyr,

y rbai a ymddygentfel eu cynrycbiolwyr hwy
yn y gorcbwyl bwn, i'w chadw hi a'i thy-

Iwyth yn fyw. A gosodasant hwynt o'r tu

allan i wersyll Israel—fe'u hystyrid fel rhai

aflan, ac o gaulyniad gadewid bwynt o'r tu

allan i'r gwersyll : gwel Lef. xili. 46, Num.
V. 2, a xii. 14. Ond ar ol iddynt ymwadu â
phaganiaeth, achael eu puro, ac i'rgwrywiaid
dderbyn enwaediad, diamau iddynt gael eu
deibyn i'r gwersyll ac i eglwys Dduw, a'u

cydgorfFori âg Israel.

Adn. 24. A llosgasant y ddinas â thän] Ac
ond odid cyríf y dynion a'r anifeiliaid hefyd,

gan na ddywedir dim am eu claddu. Yn nnig
yr arian aW aur—gwel ar adn. 19. Nid oedd

y bobl i gael rban o'r yspail, am na feddeut

hwy law yn y fuddugoiiaetb. Duw yn unig

a ddymcbwelodd y ddinas, ac i'w drysor ef yn
nnig y dygwyd yr yspail. Y mae byn befyd
yn brawf nad cynhyrfiad yr awyr, trwy swn
bloeddiadau y bobl, oedd yr acbos o syrthiad

muriau y ddinas,

Adn. 25. A hi a drigodd yn mysg Israel

hyd y dydd hîcn] Dengys hyn fod Uyfr Josua
wedi cael ei ysgrifenu tra yr oedd Rahab yn
fyw, a byny yu debygol gan law Josua ei

hun ; er yn ddiamau y dicbon fod llawer o

ymyl-nodau wedi ymlusgo ar ol byny i'r tes-

tyn, y rbai, i sylwedyddion arwynebo), arodd-
ant iddo yr ymddanghosiad o fod wedi cael ei

ysgrifenu ar ol dyddiau Josua : gwel y rhag-

ymadrodd. Ymddengys i Rabab briodi Sal-

raou, mab Naasson, tywysog o Iwytb Juda, ac
un benafiaid Crist : gwel ar pen. ii. 1, a
Mat i. 5. Genebrand, gan ddylyn rbyw rab-

biniaid, a ddywed mai Josua a briododd Ra-
bab ; o ba le y casgla Mr. Berryer, mai yres
o'r enw hwn a briododd Salmon ar cl byny :

gwel ei Ilist. du Peuple de Dieu, cyf. iii. dâl.

41. Ond gan fod byn oll yu ddibrawf, nyni a
gredwn gydag Usher mai Rabab y lletwraig
a briododd Salmon. Modd bynag, gan y gwa-
herddid i'r Israeliaid briodi mercbed Canaan-
eaidd, dicbon mai dyeitbrwraigwedi ymsefydlu
yn Jericho oedd Rahab, fel yr haera amrai o*r

rabbiniaid ; neu gallwn olygu y gwaharddiad
bwnw fel yn cyfeirio yn unig at rai beb eu
proselvtio i'rgrefyddluddewig: gwel arDeut.
vii. 3.'

Adn. 2G. Á Josua a'u tynghedodd hwy y

roddasant hwy yn nhrysor yr Argl-
wydd.

25 A Josua a gadwodd yn fyw Ra-
hab y buteiuwraig, a thylwyth eithad,
a'r hyn oll oedd ganddi; a hi a drig-

odd yn mysg Israel hyd y dydd hun:
am iddi guddio y cenadau a anfonasai
Josua i chwilio Jericho.

26 H A Josuaa'eí tynghedodd hwy
y prydhyny, gan ddywedyd, Melldig-
edig gerbron yr Arglwydd Jyddo ygr a gyfyd ac a adeilado y ddinas
hon Jericho : yn ei gyntafanedig y

pryd hyny] Ymddengys ei fod ef wedi derbyn
hysbysiadau oddiwrtb Dduw y cai y ddinas
eilunaddolgar bon aros yn gofgolofn barbaus
o'r anfoddlonrwydd dwyfol : ac ar ol galw ty-

wysogion a heuuriaid y bobl, efe a'u rbwym-
odd hwyut trwy Iw, na chaent bytb ei hadeil-

adu hi ; ac yna, yn eu gwydd hwynt, cyhoedd-
odd felldith ar y neb agynygiai byny. Byddai
adfoilion arbosol y ddinas hon yn brawf par-
haol nid yn unig o anfoddlonrwydd Duw yn
erbyn eilunaddoliaetb, ond hefyd o'r wyrth a
wnaetbai efe ar ran yr Israeliaid ; ac am y
rbesymau hyn ewyllysiai Duw nad ail adeil-

edidbi : etoefea adawcdd ddynion i weitbred-
iad eu bewyllys rydd eu hunaiu, a cboffaodd y
gosp a gai y neb a anufyddbäai iddo. Mell-
digedig gerbron yr Arghcydd—hyny yw, oddi
wrth bresenoldeb Jehofa, a tbrwy ei ddedfryd
ef Fyddo y gwr a gyfyd ac a adeiladó y
ddinas hon Jericho—cyhoeddwyd y felldith

hon ar adeiladwr Jericíio, ac nid ar y rbai a
breswylient yuddi ar ol ei badeiladu. Ar-
ferai y dwyreinwyr gyboeddi mellditbion ar
bwy bynag a ail adeiladai ddinas a ddystryw-
iesid mewn rbyfel. Fel hyn y melldithi'odd

Agamemnon bob un a feiddiai ail adeiladu
muriau Caerdroia; a Crcesus, y rhai a ail ad-
eiladent Sidena ; a Scipio Affricanus, y rhai
a gynygient adgyweirio Carthage : gweíStra-
bo, Cicero, &c. Yn ei gyntafanedig y seilia

efe hi, ac yn ei fab ieuangaf y gesyd efe ei

phyrth hi—y mae bon yu rheg hynod ; neu
gellir yn bytrach ei bystyried fel îrhagfyneg-
iad. Arwydda y byddai i'r neb a gynygiai
adeiladu y ddinas bon golìi ei holl blant "vn y
cyfamser, rhwng sylfaeniad a gorpheuiàd ý
muriau ; a chyflaw'nwyd hyn yn Hiel y Beth-
eliad, yr hwn a ail adeiladodd Jericbo dan
deyrnasiad Abab ; canys efe a'i sylfaenodd hi
yn Abiram ei gyntafancdig, ac a osododd ei

phyrth bi yn Segub ei fab ieuangaf, 1 Bren.
xvi. 34. Dygwyddodd hyn yn mhen 5Ö0 o
flynyddau ar ol i Josua gyboeddi y felldith.

Ond nid ydym yn sicr fod hyn yn cyfeirio at
farwolaeth y plant ar yr achos bw'n, llai o
lawer at eu marwolaetb dreisiol ; canys gall-
wn ddeall yr hanes fel yn cyfeirio at fnediad
araf y gwaith yn ei flaeu.

' Ar ol i Hìel dde-
chreu y gwaitb ar enedigaeth ei gyntafanedig,
nid oedd efe yn alluog i'w orphen cyn geni ei

blentyn olaf, yn mben Uawer o flynyddau ar
ol byny : a chan fod eu henwau yn cael eu
crybwyll, y mae yn dra thebyg, fel y sylwa
Ciarke, fod yr amsermaith rhwng írenedigaeth
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seilia efe hi, ac yn ei fah ieuangaf y
gesyd efe ei phyrth hi.

27 Felly yr Arghrydd oedd gyda
Josua ; ac aeth ei glod ef trwy yr
holl wiad.

y ddau yn dra hysbys pan ysgrifenwyd llyfr y
Brenhinoedd ; ac mai yr yspaid anarferol o

amser a dreuliwyd yn y gwaith, pryd y cy-

roerasai lluaws o oediadau poenus le, yw yr
hyn ag y cyfeirir ato yn y testyn. Eto y dyb
flaenaf yw y debycaf ; canys yr oedd yn ar-

swydus i Hiel, yn gvstal ag i Acan, ymyraeth
â'r diofrydbeth.—Rtiaid i ni beidio meddwl i

Jericho gael ei hoUol esgeuluso o'i dymchwel-
iad gan Josua hyd ddyddiau Iliel., os yr uu
ydyw a ' dinas y palmwydd,' a grybwyllir

Deut. xxxiv. 3. Cawn grybwylliad am dani

fel cyfaneddle yn Barn. i. 16, yn mhen ych-

ydig amser ar ol marwolaeth Josua ; ac am
Eglon yn ei chymeryd oddiar yr Israeliaid,

Barn. iii. 13. Gorchymynwyd i genadon Da-
fydd, y rhai a driniwyd yn anmharchus gan
Hanun brenin yr Ammoniaid, aros yn Jericho

hyd oni thyfai ei baifau, 2 Sam. x. 4, 5. Ym-
ddengys gan hyny fod dinas yn myned dan yr

enw hwn yn hir cyn amser Ìlie], oddieithr y
gallwn feddwl fod dinas y palmioydd yn le

gwahanol i Jericlio, neu fod yr enw Jericho

yn cael ei roddi i ryw ran arall o'r wlad hòno
ar ol i'r ddinas gael ei dyfetha, yr hyn sydd
dra thebygol.—Ar ol i Iliel ail adeiladu y
ddinas hon, hi a ddaeth i gryn enwogrwydd
yn ngwlad Judea. Yr oedd y cylchoedd o

offeiriaid yn lletya yno, y rhai a wasanaethent

yn eu tro yn y deml : gwel ar Luc x. 30. Yr
oedd yno ysgol y proffwydi, â'r hon yr ym-
welodd Elias ac Eliseus, 2 Bren. ii. 4, 5, 18.

Yn y ddinas hon y darfu i'n lîarglwydd iach-

âu Bartimeus ddall, Luc. xviii. 35 ; ac yma
hefyd y bu yn lleta gyda Zaccheus, Luc xix.

1—G. Y mae Jericho yn awr wedi ei llwyr

adael bron, trwy na cliynwysa ond deg-ar-

hugain neu ddeugain o fwtliynod gwaelion, y
rhai a wasanaetiiant yn noddfa i ryw Fooriaid

ac Arabiaid truenus, y rhai sydd yn byw yno

fel anifeiliaid. Enw presenol y pentref yw
Riha neu Rnh, ac y mae yn sefyll ar adfeil-

ion yr hen ddinas.

Adn. 27. Felh/ yr Arglwydd oedd gyda
Josua] Yn rhoddi iddo gynorthwy gwyrthiol

yn ei holl anturiaethau ; ac arweiniodd ef yn
naturiol i ddysgwyl hyn oddiwrth yr ymddy-
ddan a fu rhyngddo a Thywysog llu yr Ar-

glwydd, pen. v. 14, &c. Ÿn ol y Galdeaeg,

'Gair yr Arglwydd oedd gyda Josua,' sef

Crist, y tragwyddol Aiii, yr hwn a fuasai

gyda MosGS. Nid oes dini yn gwneyd dyn yn

fwy gwirioneddol fawr, na cliael profion fod

Duw gyda ef Ac aeíh ci ylod ef—am ei

ddoethincb a'i wroldeb, trwy yr holl wlad—
nid yn unig trwy wersylloedd Israel, ond hef-

yd \\ niy.sg yr íioll Ganaancaid, y rhai, er eu

hod yn ei gasâu fel gelyn, eto a roddcnt glod

iddo fel rliyfelwr.

Ar)FKi)i>VLiAnAn.— (1) Er pan syrthiodd

dyn, dylynwyd pcchod bol» amser â melldith
;

canys nid yw marwolaeth ddiin amgen na

chanlyniad pccbod. Cafodd Jcricho, yr hon

oedd wedi vmgaledu i'r eithaf mewn annuw-
24

PENNOD VII.

/^ND meibion Israel a wnaethant^ gamwedd am y diofryd-beth : ca-

nys Acan mab Carmi, fab Zabdi, fab

ioldeb a drygioni, ei gwneyd yn awr yn siampl

arswydus o allu gwyrthiol a dialeddol Duw.
Yr oeddynt hwy a'u cymydogion wedi bod yn
hir wawdio deddfau a gallu y Goruchaf ; eithr

y cwrawl dû yr hwn a gododd yn yr Aifft, ac

a fu yn hofian ddeugain mlynedd yn yr anial-

wch, a ffrwydrodd o'r diwedd mewn dialedd

ar eu penau. (2) Ond pa fodd y gwnaed hyn?
Yr oedd gwr Jericho yn dysgwyl gweled ffos

yn cael ei chloddio o amgylch eu muriau, a

pheiriannau nerthol yn curo yn erbyn eu tyrau,

ac yn cael eu dylyn gan hoU ddychrynfeydd
gwarchäedigaeth arswydol. Eto ni welent

ddim ond byddin luosog yn rhodio mewn dys-

tawrwydd o amgylch y ddinas ; ac ni chlywent
ddim ond udganiad diniwed y cyrn hyrddod.

Wedi ymhyfhau wrth yr olygfa hon am chwe
diwrnod, diamau eu bod yn dechreu gwawdio
duU yr Hebreaidogario ynmlaeneu gwarchae-
ad. A pliwy all draethu y meìldithion a fytheir-

ient ynerbyn yrIsraeIiaid,acynerbyneuDuw!

(3) Oddiwrth udganiad y cyrn hyrddod nyni
a ddysgwn yn mhellach fod Duw yn fynych
yn gweled yn dda weinyddu ei farnedigaethau

a gwasgaiu ei fendithion trwy foddiondirmyg-
us yn ngolwg dynion. Yr oedd trysor yr efengyl

gan yr apostolion mewn llestri pridd, fel y
byddai godidogrwydd y gallu o Dduw. Mor
aml y mae gweinidogaeth gwas distadl i Dduw
yn cael ei bendithio er dychweliad pechadur-

iaid ac adeiladaeth y saint, tra y mae eiddo y
dysgedig a'r iiyawdl yn myned heibio yn ddi-

effaith ! Fa fwyaf y byddo dyn yn byw ac yn
rhodio yn yr Ysbryd, mwyaf y bydd i Dduw
lefaru ynddo a thrwyddo. Tra y byddo pryf

yn ymdrechu i ymddarostwngyn ngolwg Duw,
efe a fawrygir gan Dduw yn ngolwg y bobl.

(4) Ar y seithfed dydd, pryd yr oedd ffydd yr

Israeliaid wedi ei chyflawn brofi, a phan yr

oedd amser wedi ei ganiatâu i wr Jericho

geisio am drugaredd i'w heneidiau o leiaf,

lleisiodd yr offeiriaid yn eu hudgyrn y seith-

fed waith, a gwaeddodd y bobl â bloedd uchel,

a muriau y ddinas a syrthiasant i lawr oddi-

tanodd. Yna aeth Israel i mewn o bob tu ar

eu cyfer, gan ladd yr hoU drigolion y rhai

gan euogrwydd ac ofn oeddynt yu analluog i

wneuthur gwrthsafiad. Mewn Ile arall gall-

asai hyn fod yn greulondeb : ond yma, yn en-

wedig yn awr, rhaid i ogoniant cyfiawnder fod

yn gyfartal i ogoniant trugaredd. (5) Yn
nghanol y gyflafan arswydus hon cafodd t
Rahab, yn yr hwn yr oedd yn gynulledig ei

hoU dylwyth hi, eiddiogelu trwy yrarwydd o

linyn coch, a thrwy bresenoldeb y ddau yspiwr.

Felly, yn mhob dydd o ymweliad, yr Argl-

wydd a edwyn y rhai sydd eiddo ef, y rhai

sydd â'i nôd ef yn eu talcenau ; a'i angylion

ef, yn ll'yddlon i'w dylcdswydd fel yroedd yr

yspiwyr i'w haddcwid, a gastellant o'u ham-
gylch i'w cadw rhag niwed.

PEN. VII. Adn. 1. Ond meibion hrael a
wnaethant gamwedd] Y mae yn sicr mai iin

i
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Zera, o Iwyth Juda, a gymerodd o'r

diofryd-beth : ac enynodd digllonedd

yr Arglwydd yu erbyn meibion Israel.

2 A Josua a aníbnodd wr o Jeri-

cbo i Ai, yr hon siidd wrth Beth-afen,

o du y dwyrain i Bethel, ac a lefarodd

wrthynt, gan ddywedyd, Ewch i fyny,

ac edrychwch y wlad. A'r gwr a
aethant i fyny, ac a edrychasant an-

sawdd Ai.

3 A hwy a ddychwelasant at Josua,

ac a ddywedasant wrtho, Nac eled yr
hoU bobl ifyny ; ond yn nghylch dwy
fil o wr, neu dair mil o wr, a ânt i

fyny, ac a darawant Ai : na phoenwch

wrth Ai.

jn unig oedd yn euog, ac eto y mae y camwedd
yma yn cael ei gyfrif i'r holl gynulleidfa; a'r

holl gynuUeidfa a ddyoddefasant cyu hir gy-
%vilydd a gwarth o'r achos, trwy i'w byddin-

oedd gael eu maeddu, i uuarbymtheg-ar-hugain
o wr gael eu lladd, ac i fraw cyffredinol ym-
daenu trwy yr hoU wersyll. Gan eu bod yn
un corff, y mae Duvv yn priodoli camwedd un
i'r oll, nes i'r camwedd gael ei ddatguddio, ac

i'r gynuUeidfa ymlanhau oddiwrth yr anwir-

edd trwy weinyddiad gweithred gyhoeddus o

gyfiawnder ar y troseddwr. Gwneid hyn i osod

pob dyn yn hynod o ochelgar, ac i wneuthur y
bobl yn wyliadwrus dros eu gilydd, fel na
oddefid ac nad esgusodid pechod yn neb, gan

y gallai un trosedd ddwyn i lawr ddigofaint

Duw ar yr holl wersyll. Am y diofryd-beth
—rhan o j'spail dinas Jericho, yr hwn yr oedd
Duw wedi gorchymyn i'r oU o hono gael ei

ddifrodi, neu ei drosglwyddo i drysor yr Ar-
glwydd, pen. vi. 17—19. Canys Acan mah
Carmi—cafodd Juda ddau fab o Tamar, sef

Phares a Zera, Gen. sxx. 30. Zera oedd dad
Zabdi, a Zabdi oedd dad Carmi, tad Acan.
Tmestyna y pum dyn hyn trwy gyfnod o 205
flynyddau ; ac am hyny casgla Calmet nas

gallasent gael plant cyn bod yn 50 neu 55
mlwydd oed. Gelwir yr Acan hwn yn Acar
yn 1 Cron. ii. 7, mewn rhai ysgriflyfrau, er

nad yn mhob un ; a Zabdi yn Zimri, 1 Cron.

ii. 6.

Adn. 2. A Josua a anfonodd wyr o Jericho
iAi] Dyma y ddinas a elwir Hai, Gen. xii. 8.

Yr oedd hi o du y dwyrain i Betliel, ac o du y
gogledd-orllewin i Jericho, o ba le yr ydoedd
iddi ddeg neu ddeuddeg milldir. Ymddengys
oddiwrth adn. 4, 5, ei bod yn sefyll ar fryn,
ac yn perthyn i'r Araoriaid, fel y dysgwn oddi

wrth adn, 7. Y mae yn dra thebyg ei bod yn
le cadarn.

Adn. 3. Nac eled yr holl bohl i fyny, ond
yn nyhylch dwy fil o wr, neu dair mil] Yr
oedd hunan-hyder a rhyfyg nid ychydig yn y
cynghorhwn. Yroedd Ai, fel yr ymddengys,
yn gadarn ei sefyllfa, ac yn cael ei gwarchad
gan ddeuddeg mil o wr, fel nad oedd dim
tebygolrwydd o allu ei chymeryd hi gyda
dwy neu dair mil. Modd bynag, goddefodd
Duw yn ddoeth i'r cynghor hwn gael ei ddy-
lyn, fel y byddai i bechod Acan gael ei ddwyn
i'r goleuni a'i gospi, ac fel y byddai i'r bobl

yn gyfí'redin, y rhai oeddynt yn amhvg wedi
E

yr hoU bobl yno ; canys ychydig yd-

ynt hwy.
4 Felly fe a aeth o'r bobl i fyny yno

yn nghylch tair mil o wr : a hwy a
íFoisant o flaen gw^r Ai.

5 A gwr Ai a darawsant yn nghylch
un gr ar bymtheg ar hugain o hon-
ynt ; ac a'u hymlidiasant o flaen y
porth hyd Sebarim, a tharawsant
hwynt yn y goriwaered : am hyny y
toddodd calonau y bobl, ac yr aeth-

ant fel dwfr.

6 ^ A JJsua a rwygodd ei ddillad,

ac a syrtm^ddié^ lawr ar ei wyneb o
flaen arch yr Arglwydd, hyd yr hwyr,

ymgodi trwy eu llwyddiant diweddar, gael eu
dihuno, eu darostwng, a'u diwygio, a hyny
gyda chyn lleied o niwed a gwarth ag a ellid.

Canys os darfu maeddiad yr ychydig hyn beri

y fath gythruddiad yn Josua a'r henuriaid, ac

ond odid yn yr holl lu, y mae yn hawdd dy-
falu pafraw a barasai maeddiad yr holl fyddin.

Adn. 4. A hwy a foisant ojiaen ywrAi]
Heb ganddynt wroldeb, fel yr ymddengys, i

daraw dyrnod. Ai nid allwn gasglu oddiyma,
fel y sylwa Benson, fod buddugoliaeth mewa
rhyfel rhwng gwahanol írenhedloedd, yn di-

bynu mwy ar ewyllys Duw nag ar un am-
gylchiad arall ; ac nad oes gan genedl a â i

ryfel, wedi ei Uwytho à throseddau, fawr o

reswm i obeithio am fuddugoliaeth yn y pen
draw, neu Iwyddiant parhaus?
Adn. 5. Ac à'u hymlidiasant oflaen yporth

hyd Seharim] Yroeddynt yn meddwl y gwnai
gwr Ai agoryd y pyrth iddynt hwy yn ddi-

atreg, ac am hyuy aethant i fyny yn hyderus;
ond ar ymddanghosiad y gelyn hwy a fíbisant,

llwyr dorwyd eu rhenciau, a lladdwyd o hon-
ynt unarbymtheg-arhugain. Dywed Clarlce

fod shebarim yn arwyddo adwyau neu leoedd
dryllìoy, ac y gall yma gyfeirio at renciau yr
Tsraeliaid, y rhai a ddrylliwyd gan wr Ai

;

oblegid llwyr orthrechwyd y bobl, er na ladd-

wyd ond ychydig: yr oeddynt wedi eu taraw
â dychryn, ac yn fibi yn y dyryswch mwyaf.
Ond tybia Gussetius i'r Ue hwn gael ei alw yn
Sebarim oddiwrth ddrylliau o yraiy ag oedd-
ynt yn wasgaredig yma. A tharaiosant hicynt
yn y yoriioaered—morad yw y gair gwreidd-
iol ; a thybia rhai mai emc lle ydyw ; ereil],

ei fod yn arwyddo ar fachludiad haul ; ac
ereili, mai llethr y bryu ar yr hwn y safai Ai
ydoedd. Am hyny y toddo'dd calonau y hoblt

ac yr aethantfel dwfr—llwyr ddigalouasant

;

a tíirwy hyn rhoddasant brawf helaeth nas
gallasent hwj'' byth orchfygu y wlad heb gy-
mhorth goruwchnaturiol Duw.
Adn. 6. A Josua a rwygodd ei ddilîad]

Nid herwydd y gorchfygiad dibwys hwn,
a'i ystyried ynddo ei hun, yr ymofidiai Josua
gymaint ; ond, (1) Am i galon y bobl doddi,

a myued fel dwfr, fel nad oedd nemawr obaith

y gwnaent unrhyw wrthsafiad pellach yn er-

hyn y gelyn. (2) Ac am fod y gorchfygiad
hwn yn dangos yn amlwg fod Duw wedi troi

ei law yn eu herbyn hwynt. Ac a syrthiodd

% lawT ar ei wyneb—mewn dwfn ymostyngiad
25
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efe a henuriaid Israel, ac a ddodasant
Iwch ar eu penau.

7 A dywedodd Josua, Ah, ah, O
Arglwydd lOR, i ba betli y dygaist y
bobl yma dros yr lorddonen, i'n rhoddi
ni yn Uaw yr Amoriaid, i'n dyfetha?
O na buasem foddlawn, ac na thrigas-

èm tu hwnt i'r lorddonen

!

8 O Arglwydd, beth a ddywedaf,
pan dry Israel ei war o flaen ei elyn-

ion

!

9 Canj^s y Canaaneaid, a holl drig-

olion y wiad a glywant, ac a'n ham-
gylchant, ac a dorant ymaith ein henw
oddiar y ddaear : a pha beth a wnai
i'th enw mawr ?

10 t A'r Arglwydd a ddywedodd
wrth Josua, Cyfod

;
paham yr ydwyt

yn gorwedd fel hyn ar dy wyneb?

a thaer erfyniad ; o flaen arch yr Arglwydd—
nid yn y cysegr, ond â'i wyneb tuag ato ; hyd
yr hwyr—gan barbauyr holl ddiwrnod mewn
ympryd a gweddi. Ac a ddodasant Iwch ar
eui)cnau—rhwygo y dillad, curo y ddwyfron,
tynu y gwallt, rhoddi llwch ar y pen, a syrthio

i lawr ar y wyneb, oeddynt yr arwyddion ar-

ferol drallod a chyfyngder dwys. Yr oedd

y rhan fwyaf o'r hen genhedloedd yn mynegu
eu gofid a'u tristwch mewn ffordd gyíìelyb

:

gwel ar Exod. xii. 30.

Adn. 7. Ah, ah, O Arçjlioydd lor^ Y mae
geiriau o ddolefau a chyfyngder, neu ochen-

eidiau, agos yr uu yn mhob iaith ; a'r rheswm
y w, am mai llais syml natur ydynt. Y gair

Hebreig yma yw ahaìi. Ymddengys i gyn
Josua yn yr adaod hon a'r rhai canlynol godi

yn benaf oddiwrth ei ofal dwys ef am ogoniant
Duw, a'r dyddordeb dwfn a gymerai efe yn
achos y bobl. Yr oedd yn teimlo dros filoedd

Israel, y rhai a ystyriai efe fel wedi eugadael
i ddinystr ; ac efe a deimlai hefyd dros ogon-

iant Duw, am y gwyddai, os dyfethid Israel,

y ceblid enw Duw yn mysg y cenhedloedd

:

a'i ymliwiadau gyda'i Wneuthurwr, y rhai a
feiwyd yn rhy brysur gan rai esbonwyr, fel yn
sawrio ormod hyfdra a diffyg amynedd, sydd
yn seiliedig ar eiriau Duw ei hun, Deut. xxxii.

26, 27, ac ar arferiad Moses, yr hwn a ddefn-

yddiasai ymadroddion cyffelyb ar achlysuron

cyffelyb: gwel Exod. v. 22, 23, Num. xiv.

13—18.
Adn. 8. O Arglwydd, heth a ddyweda/]

Mewn atebiad i waradwyddiadau ein gelynion

sarhau.s, pan diy fsrael ei war oftaen e,i elyn-

ion—fel yn anaíluog i'w gwrthscfyli ?

Adn. 9. A pha heth a wnai i'lh enw mawr]
Yr hwn ar yr achlysur yma a geblir, ac a gy-
huddir o anwadalwch, ac o anallu i'w gwrth-
sefyll hwy, neu i wneuthur i'tli bobl y daioni

hwnw a fwriedaist iddynt? Y mae enw Duw
yn enw mawr, goruwch pob enw ; a pha beth

bynag a ddygwyddo i'n henwau ni, dylem
wylio na byddo i hv/n gael ei halogi na'i iych-

anu.

Adn. 10. A'r Arglwydd a ddywedodd wrth
Josua] Ond odid vn ddigyfrwng, fel y gwnai

26

11 Israel a bechodd, a throseddas-
ant fy nghyfammod a orchymynais
iddynt : cymerasant hefyd o'r diof-

ryd-beth, íe, lladratasant, a gwadas-
ant

;
gosodasant hefyd hyny yn mysg

eu dodrefn eu hun.
12 Am hyny ni ddichon meibion Is-

rael sefyll yn wyneb eu gelynion, eithr

troant eu gwar o flaen eu gelynion

;

am eu bod yn esgymun-beth : ni bydd-
af mwyach gyda chwi, oni ddyfethwch
yr esgymun-beth o'ch mysg.

13 Cyfod, santeiddia y bobl, a dy-
wed, Ymsanteiddiwch erbyn y fory :

canys fel hyn y dywed Arglwydd
Dduw Israel; Diofryd-beth sydd yn
dy blith di, O Israel : ni elli sefyll yn
wyneb dy elynion, nes tynu ymaith y
diofryd-beth o'ch mysg.

efe gynt wrth Moses ; neu, yn ol Le Clerc,

trwy Eleazar, yr bwn a wisgai yr Urira a'r

Thummira. Paham yr ydwyt yn gorwedd
fel hyn ar dy wyneh—yu Ile myned i geisio

diwygio y bobl? Y mae yn eglur nad oedd
dim yn ugeiriau Josua agydoedd yn atgasgan
Dduw, canys nid oes ymaddim cerydd yn cael

ei roddi iddo.

Adn. 11. Israel a hechodd] Sef un o hon-

ynt : ond gwel ar adn. 1 ; a throseddasantfy
nghyfammod—hyny yw, torasant ammodau
fy nghyfammod, y rhai yr addawsant eu cyf-

lawni ; un ba rai oedd, peidio ymyraeth â'r

diofryd-beth. Cymerasant hefyd o'r diofryd-
heth—er i mi wahardd hyny yn llym ; gan
feddwl, os na welid hwynt gan eu brodyr, y
byddai i minau fod heb sylwi arnynt. le,

Uadratasant—yr hyn ag yr oeddwn wedi ei

gadw i mi fy hun, pen. yi- 19 ; a gwadasant
—haerasant yn rhagrithiol eu bod wedi cadw
yn fanwl y gorchymyn a roddais iddynt. Go'
sodasant hefyd hyny yn mysg eu dodrefn eu
hun—gan ei ystyried fel rhan o'u heiddo eu
hunain. Ymddengys ddarfod i Josua, ar ol

dyfetha Jericho, holi pa un a ddygwyd yr
arian a'r aur i'r drysorfa, a pha un a ddi-

frodasant hwy yr holl bethau ereill megys y
gorchymynasai Duw ; ac iddynt oll ateb yn
gadarnhaol. Dichon hefyd i Acan gael ei

ddrwgdybio o ddarnguddio rhywbeth, ac, ar

ol ei gyhuddo, iddo wadu.
Adn. 12. Am eu hodyn esgymun-heth] Neu

yn felldigedig, trwy fod ganddyut un yn eu
plith ag sydd wedi syrthio dan fy melldith.

Fel hyn yr oedd yr holl wersyll wedi eu gosod

eu hunain tufaes i'r amddiffyniad dwyfol, ac

felly yn agored i'r un dinystr ag a berthynai

i'r Canaaneaid : gwel ar pen. vi. 18. Oni
ddyfethwch yr esgymun-heth o'ch mysg—gan
eu bod yu awr yn gwybod fod trosedd wedi ei

gyflawni yn eu mysg, buasentoU mor euogag
Acan pe na chospasent ef.

Adn. 13. Cijfod, santeiddia y bohl] Ym-
ddengys fod Josua yn gorwedd ar ei wyneb ar

y ddaear yr holl amser ag y Ilefarai Duw
wrtho : yn awr gorchymynir iddo godi, a sant-

eiddio y bobl, hyny yw, peri iddyut ymolchi,
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14 Am hyny nesêwch y bore wrth
eich llwythau : a'r llwyth a ddalio yr
Arglwydd, nesäed bob yn deulu ; a'r

teulu a ddalio yr Arglwydd, nesäed
bob yn d ; a'r t a ddaiio yr Argl-

wydd, nesäed bob yn r.
15 A'r hwn a ddelir â'r diofryd-beth

ganddo, a losgir â thân, efe ac oll sydd
ganddo : o herwydd iddo droseddu
cyfammod yr Arglwydd, ac o her-

wydd iddo wneuthur ynfydrwydd yn
Israel.

16 ^ Felly Josua a gyfododd yn

a dyfod i dymher ac agwedd briodol i glywed
barn yr Arglwydd mewa perthynas i'r hyn a î

wnaed. Gorchymynid hyn fel y byddai i'r

euog gael ei ddihuno, a'i ddwyn i wneyd cyf-

addefiad rhydd o'i fai. Ac y mae yn rhyfedd
na ddarfu iddo ar yr achlysur hwn gyfaddef
ei drosedd. Ond y mae hyn i gael ei briodoli

i duedd galon-gáledol pechod, yr hwn a wua i

ddynionfyned waeth-waeth; ì falchder Acan,
yr hwn a'i gwnai yn anfoddlon i gymeryd iddo 1

ei hun wartli y fath weithred ddrygionus a
[

chywilyddus ; ac i'w dyb o/er., trwy ba un y
gallai feddwl fod ereill yn euog yn gystal ag
yntau, ac y byddai i rai o honynt hwy gael eu ;

dal, ac yntau ddianc.

Adn. 14. Am hyny nesêwch y hore W7*th
'

eich llwythaü] Y mae wedi hod yn bwnc o

ymholiad difrifol yn mha dduU a thrwy ba
\

foddion y cafodd y llwyth, y teidu, y tí/, a'r '

gwr euog eu datguddio. Y mae gan yr ludd-
ewon lawer o dybiau ar y pen hwn. Y mwyaf
rhesymol, yn ol barn rhai, ydyw, ar ol i gy-

,

nrychiolwyr y llwythau gael eu dwyn gerbron

yr archoffeiriad, fod y niaen yn y ddwyfroneg
yn rhoddi arwydd diatreg trwy goUi ci ddys-
gleirdeb yn ddisymwth. Fcl y dywedant hwy,
dyma yr hyn a elwir yn ymofyn â Duw trwy
LJrim a Thitmmim : gweí yr adfeddyliadau ar
Exod. xxviii. Modd bynag y mae yn debyc-
ach, yn marn ereiU, i'r cwbi gael ei bender-
fynu trwy goelbren ; a darfod i Dduw ddewis

y drefn hon i ddal y llwylh euog, yn uesaf y
teulu, yn drydydd y ///, ac yn olaf y gíòr.

|

ruae hyn yn debyg i'r drefn a ddylynwyd yn
etholiad Saul gan Samuel. ' Am hyny,' ebai

efe, 'sefwch yr awr hon gerbron yr Arglwydd
wrth eich llwythau, ac with eich miloedd. A
Bamuel abarodd i hoU Iwythau Israel nesâu;

'

a daliwyd llwyth Benjamin. Ac wedi idJo
beri i Iwyth Benjamin uesâu yn ol eu teulu-

oedd, daliwyd teulu Matri ; a Saul mab Cis a
ddaliwyd,' 1 Sam. x. 19—21. Os oedd y coel-

bren yn cael ei ddefnyddio yn y naiU achos, y
mae yn debyg ei fod yn cael ei ddefnyddio yn
y llall hefyd, gan fod yr holl drefn o fyned yn
mlaen yn gwbl gyífelyb. Yr un dull a arfer-

wyd i gael allan pwy a droseddodd orchymyn
y brenin, pryd y cafwyd mai Jonathau a fwyt-
asai ycbydig o fcl, 1 Sam. xiv. 40—13. Y
mae yn dra bysbys i wlad yr addewid gael ei

rhanu wrth goelbren yn mysg yr Israeliaid,

Num. xxvi. 56, a xxxiii. 54, Deut. i. 38, &c.

;

ac i'r cylchoedd o offeiriaid gael eu dosbarthu
wrth goelbren yn nyddiau Dafydd, 1 Cron.

fore, ac a ddyg Israel wrth eu llwyth-
au : a llwyth Juda a ddaliwyd.

17 Ac efe a ddynesodd deulu Juda;
a daliwyd teulu y Zariaid : ac efe a
ddynesodd deulu y Zariaid bob ynr ; a daliwyd Zabdi.

18 Ac efe a ddynesodd ei daid ef

bob yn r ; a daliwyd Acan mab
Carmi, fab Zabdi, fab Zera, o Iwyth
Juda.

19A Josua a ddywedodd wrth Acan,
Fy mab, atolwg, dyro ogouiant i Ar-
giwydd Dduw Israel, a chyffesa iddo

;

xxiv. 5, &c. A bod hwn yn ddull cyffredin o
benderfynu pynciau anhawdd, ac wedi ei osod
gan Dduw ei hun, sydd amlwg oddiwrth Lef.
xvi. 8, Salm xxii. 18, Diar. xvi. 33, axviii 18,
Act. i. 26. AW llwyth a ddalio yr Arglwydd
—yr hwn a ddanghosid yn euog trwy y coel-

bren, llywodraethiad pa un oedd oddirth yr
Arglwydd, (Diar. xvi. 33,) yr hwn a fwrid yn
ngwydd yr Arglwydd o flaen yr arch.

Adn. 15. O lierwydd iddo wneuthur ynfyd-
rwydd] Felly y gelwir pechod yn fynycii yn
yr ysgrythyr, raewn gwrthgyfe'rbyniad i dyb
ofer pechaduriaid, y rhai yn gyffredin a'i cyfrif-

ant ef yn ddoethineb.

Adu. 16. A llwyth Juda a ddaliivyd] Y
mae traddodiad gan yr luddewon, pan ddal-
iwyd llwyth Juda, i wr grymus y llwyth
hwnw ddynoethi eu cleddyfau, gan ddywedyd
na roddent hwynt yn y wain hyd oni weleut y
troseddwr yn cael ei gospi, a'r rhai diniwed o
hjnyntwedi eu dieuogi.

Adn. 17. Ac efe a ddynesodd deulu Juda,
^c] Nesaodd lioll Israel yn llwvthau, a
phenodwyd ar un llwyth ; yiia daeth y Uwyth
hwnw wrth ei deuluoedd, a phenodwyd ar un
teidu ; yna daeth y teulu hwnw wrth ei dy-
EiDiAU, a phenodwyd ar un taid; ac yna,
with i'r taid hwnw ddyfod bob yn wn, pen-
odwyd ar uu giôr. Deulu y Zariaid bob yn
iòr—neu bob yn díjaid, fel yn ddiamau y
dylai fod, ac fel y mae mewn chwe ailun H«-
breig, ac yn y cyfieithiad Syriaidd.
Adn. 18. A daliwyd Acan] Ymani addysg-

wn, pa mor ddirgel bynag y gallwn ni cuddio
ein drygioni, eto fod Duw yn ei wybod" ac y
bydd iddo ef yn fuan neu yn hwyr ei ddwrn i

oleuni

!

Adn. 19. Fy mab] Felly y mae efe yn ei
alw, i ddangos nad oedd yr ymchwiliad a'r
ddedfryd lem yma yntarddu oddiar ddim cas-
ineb at ei berson ef, yr hwu a garai efe fel y
câr tad ei blentyn, ac fel y dylai tywysoggara
pob un o'i ddeiliaid. Dro ogonianî i Argl-
wydd Dduio Israel—ar ol i'r gr yn awr gael
ei ddal, myn Josua iddo gydnabodhoUwybod-
aeth, cyfiawnder, a hawliâu Jehofa, a chyff-
esu ei drosedd. A diamau fod hyn yn caeí ei
fwriadu nid yn unig er adeiladaeth i'r bobl. ac
amddiflyniad i gyfiawn farn Duw, ond gvda
golwg ar ei iachawdwriaeth ef ei Imn ; o lier-

wydd gan fod eìfywyd ef yn awr wedi ei flor-
fietio i'r gyfraith, yr oedd r angenrheidrwvdd
mwyaf am ei ymostyngiadgerbron Duw, fêl r
gallai ei enaid' gael êi achub. ' Dyro offoDÌaat
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a mynega yn awr i mi beth a wnaeth-
ost : na chela oddiwrthyf.

20 Ac Acan a atebodd Josua, ac a
ddywedodd, Yn wir myfi a bechais yu
erbyn Arglwydd Dduw Israel ; canys
fel hyn ac fel hyn y gwnaethym.

21 Pan welais yn mysg yr yspail

fantell Babilonig dêg, a dau can sicl

arian, ac un Uafn aur o ddeg sicl a
deugain ei bwys

;
yna y chwennych-

ais hwynt, ac a'u cymerais : ac wele
hwy yn guddiedig yn y 'ddaear yn
nghanol fy mhabell, a'r arian danynt.

i Dduw' a arwydda, Gwna gyfFesiad trwyadl

fel yn ngwydd Duw, ac na chela ddim o'r

gwir. Yn y modd hwn, ac yn y geiriau yma,

y tynghedai yr luddewon y dyn a anesid yn
ddall i ddywedyd mewn gwirionedd pwy a'i

hiachasai ef; canys cymerent arnynt gredu

fod Crist y fath bechadur fel na wnai Duw
wyrth trwyddo ef, loan ix. 24.

Adn. 20. Yn loir myfi a bechais yn erhyn
Arglwydd Dduw Israel] Yr unig wir Dduw,
yr hwn a'm dewisodd i a holl Israel i fod yn
bobl el ofal a'i serch neillduol. Ymddengys
fod hwn yn gyftesiad pur onest a diiTuant; a

gallwn obeithio i drugaredd gael ei hestyn i'w

enaid, tra yr oedd cyfiawnder yn cospi ei gorfF.

Adn. 21. Püìi welais yn mysg yr yspail

fantell Bahilonig dé'g] Heb. addereìh shinar,

'arwisg Shiiiar ysblenydd,' neu gostíawr. Ond
trwy i Babilon neu Èabel gael ei hadeiladu

yn ngwastadedd Shinar, cafodd y gair yn gy-
flfredin ei gyíìeithu Bahilon yn y lle hwn. Y
mae y lxx yn cyíìeithu y wreiddiol yn ' ddill-

edyn têg o amrywiol liwiau ;' a'r Yulgate, yn
'fantell ysgarlad.' Tybia Clarke mai gwn
brenin Jericho ydoedd hi, am yr arfeiir yr un
gair am frenhinwisg brenin Ninefe, yr hon a

ddyosgodd efo i'r dyben i ymostwng gerbron

Duw, Jona iii. 6. Ond gwua y Cronicl Sam-
aritanaidd i Acan ddywedyd yma, mai mewn
teml yn Jericho y cafodd efe hi. Danghosodd

Bochart yn helaeth fod y mantelli neu yr ar-

wisgoedd Babilonig yu ysblenydd iawn, ac

inewn bri uchel. Yr oeddynt o wahanol liw-

iau ac arluniau, naiU ai wedi eu gwau yn-

ddynt, neu wedi eu brwydwcithio ynddynt ar

01 i'r brethyn ddyfod o'r gwdd. Diamau fod

y fantell hon yn un dra liardd a chostfawr, ac

mai herwydd hyny y trachwantwyd hi gan

Acan. A dau gan sicl o arian—nid mewn
arian bathol, ond mcwn pwysi, canys hyd yn

hvn derbyuid a thelid aiian wrth y pwys. Yr
oédd hyn, yn ol 2s. 6c. y sicl, yn werth £25
o'u harian ni. Ac un llafn aur—y mae y
wreiddiol yn arwyddo tafod aiir, neu lafn o

aur yn debyg i lun tafod. Tybia rhai mai

eilun neu dduw oedd y llafn hwn, ac mai off-

rymau iddo oedd y siclau arian. O ddeg sicl

a deugain ei hwys—yr oedd y siclau hyn, yn
ol Clarke, yn wcrth oddeutu £113 o'n harian

ni. Yna y chwennychais hwynt, ac a'u cy-

merais—cawn yma anghraiH't nodedig o hynt

pechod : (1) Y mae yn myned i mcwn i'r

Uygaid: ' Pan welais yn niysg yr yspail fan-

tèil Babilonig dêg,' &c. (2) Yn suddo i'r

galon: 'Yna y chwennychais hwynt.' (3)

28

22 H Yna Josua a anfonodd genad-
au ; a hwy a redasant i'r babell : ac
wele hwynt yn guddiedig yn ei babell
ef, a'r arian danynt.

23 Am hyny hwy a'u cymerasant
o ganol y babell, ac a'u dygasant at

Josua, ac at holl feibion Israel; ac
a'u gosodasant hwy o flaen yr Argl-
wydd.

24 A Josua a gymerth Acan fab

Zera, a'r arian, a'r fantell, a'r Uafn
aur, ei feibion hefyd, a'i ferched, a'i

wartheg, a'i asynod, ei ddefaid hefyd,

Yn ysgogi y llaw : ' Ac a'u cymerais.' (4)
Yn arwain i guddiad

^'l,
'' Kc we'ie hwy yn

guddiedig yn y ddaear.' (.5) Yn esgor ar

farwolaeth : ' A hoU Israel a'i Uabyddiasant
ef âmeini.' Yn gyson â iiyn y dywed yr ap-

ostol :
' Yna chwant, wedi ymddwyn, a esgor

ar bechod ; pechod hefyd, pan orphener, a es-

gor ar farwolaeth,' lago i. 15. Fel hyn y mae
un pechod llywodraethol yn profi yn aml yn
ddinystr i bersonau a chenhedloedd. Y mae
rhysedd di gwastraff yn profi yn gyfFredin yn
ddinystr i'n hieuenctid : ac nid anfynych y
mae cynildeh mewn masnachwyr yn dyfod yn
gyhydd-dod sefydlog mewn henaint. Dyma
oedd pechod Acan. Efe a aetb ond odid i d
tywysog; ac ar ol lladd y teulu, efe a welai

mewn dirgel le fantell ysblenydd wedi ei

haddurno âg aur ; a gwelai yr arian a'r llafn

aur yn gorwedd yn ei hymyl. Ar yr olwg
yma trachwant ei galon, yr hwn yr esgeulu.s-

asai efe ei farweiddio, a ennillodd yr oruchaf-

iaeth arno. Yr arian a'r aur hyn, meddai efe,

a'm dyrcliafant uwchlaw fy nghyfoedion ; a'r

fantell hon a'm hynoda goruwch teuluoedd

Israel. Y mae genyf blant ; a daw henaint

yn mlaen ; a dylwn ystyried Ues- fy nheulu.

Cydwybod a atebai, Na chyífwrdd â hwynt

:

y mae y Duw a hoUtodd yr lorddonen, ac a
ddymchwelodd gedyrn furiau Jericho, wedi

eu cyhoeddi yn felldigedig; a'r cysegr-ladrad

hwn a ddyg holl bechodau y ddinas esgymun
hon arnat ti a'th d. Gwir, ebai yntau : ond

y roae yr Arglwydd yn drugarog; a gallaf

edifarhau ar ol hyn, a gwneyd defnydd da o'r

trysor. Fel hyn chwant, yr hwn oedd eisioes

wedi gorchfygu ei ddeall ef, yn nesaf a orch-

fygodd ei gydwybod. Felly efe a roddodd yr

arian a'r aur yn ei gôd ; a chan blygu y fan-

tell, efe a'i cuddiai yn ochelgar nes myned i'w

babell.

Adn. 22. Ac wele hwynt yn guddiedig]

Gwnaeth dwll yn y ddaear yn nghanol ei bab-

ell ; rhoddodd yr arian yn isaf
;

plygodd y
fantell ond odid am y llafn aur, a rhoddodd hi

yn uwchaf ; ac yna, ar ol diogelu y fantell

rhag i'r ddaear ei Uychwino, bwriodd y pridd

ar y cyfan, a gwastataodd y Uawr.
Adn. 23. Ac cCu goso'dasant hwy o flaen

yr Arglwydd] Wrtli ddrws y tabernacî ond

odid, íle yr oedd yr arch, a lle yr oedd Josua

a henuriaid Israel yn aros am danynt. Wrth
eu gosod ílaen yr Arglwydd, yr oeddynt yn

cydnabod ei hawl ef ynddynt, ac yn dysgwyl

am ei gyfarwyddiadau t^f mcwn perthynas idd-

ynt.
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a'i babell, a'r hyu oll a feddai efe :

a holl Israel gydag ef a'u dygasant
hwynti ddyíTryn Acor.

Adn. 24. A Josua a gymerth Acan, ^c]
'Dygwyd ef a'i anifeiliaid a'i eiddo i'r dyft-

ryn i'w difa ; a'i feibion a'i ferched, yn debygol,

i fod yn dystion o farnedigaethau Duw yn cael

eu gweinyddu ar eu tad anufydd : gwel adn.
25.'

—

Clarke. ' Dygwyd ei blant i fod yn
edrychiüyr yn unig : ni oddefai y gyfraith

iddynt hwy ddyoddef.'

—

Grotius. ' Y mae y
rhan fwyaf o'r esbonwyr yn barnu i'w blant

farw gydag ef.'

—

Gill. Y mae yn dra theb-

ygol, trwy fod Acan yn hen r, fod ei blant ef

wedi tyfu i fyny ; a thrwy fod y pethau a ladr-

atasai efe wedi cael eu cuddio yn nghanol ei

babell, y mae yn debyg eu bod hwy yn wy-
bodus o'r peth, fel y sicrha y doctoriaid ludd-

ewig eu bod; ac os nad oeddynt yn gyfranog-

ion o'i drosedd ef, eto yr oeddyut o leiaf yn ei

gelu. Dywedir hyn ar y dybiaeth iddynt gael

eu llabyddio a'u Ilosgi. Eithr yn ol y lxx, y
rhai ni soníant ddim am ei blant, ni roddwyd
neb ond efe i farwolaeth. Ac nid yw yn ang-

enrheidiol deall hyd yn nod y testyn Hebreig
fel yn sicrhau dim yn mhelladi. Dywed,
A holl ísrael aH Uabyddiasant ef â meini,

(adn. 25,) heb grybwyll dim am ei deulu.

A'r hyu a chwatiegir arol hyny, Ac á'u llosg-

asant hwy ä thân, wedi eu llabyddio â meini,

a ellir ei ddeall ani y gwarthcg, yr asynod,
a'r defaid, y rhai a berthynent i Acan, a'r

rhai yr ewyllysiai Duw eu dyfetha, gyda'i

babeli a phethau ereill, i gynhyrfu aiswyd
mwy rhag ei drosedd ef. Gyda golwg ar y
creaduriaid anifeilaidd, er nad oeddynt yn all-

uog i bechod, nac i gosp, a elwir yn biiodol

feliy ; eto, gan ddarfod eu gwneuthur at was-

anaeth dyn, gellir eu dyfetlia yn gyfiawn er

lles dyn. A cban eu bod yn caeî eu lladd

beunydd yn ymborth i'n cyrff, diau nas gall

ymddangos yn hynod fod iddynt gael eu lladd

weithiau er addysg i'n meddyliau, fel y gall-

om trwy hyny ddysgu natur heintus jìechod,

yr hwn a sudda greaduriaid diuiwed yn ei

efleithiau dinystriol.

Adn. 25. Am i ti ein blino ni, tj'c.] Meh
achar-tanu. Y mae ynia gyfeiriad at ystyr

exiw Acaìi neu Acar ; a chan mai achar a
arferir yma, ac nid achaìi, a bod y dyftryn yn
cael ei alw dyfí'ryn Acor neu Acar, adn. 24,

ac nid dyffryn Acan, o ganlyniad tybiodd
rliai mai Acar oedd ei enw priodol ef, fel ei

darllenir yn 1 Cron. ii. 7, ac mewn ihai ys-

griflyfrau a hen gyfieithiadau : gwel ar adn. 1.

A holl Israel a'i llahyddiasant ef ä meini—
ond paham y llabyddiicyd Acan, pan niai y
gyfraith oedd, fod iddo gael ei losgi ä thân ?

adn. 15. Barna ihai mai y bobl o honynt eu
hunain, oblegid eu digofaint ato, a'u llabydd-

iasantef, heb un gyfraith yn gorchymyn hyuy

;

tra y tybia ereill mai ar y sabboth y lladrat-

aodd Acan y fantell, a'r arian, a'r aur; ac
felly ddarfod ei labyddio am halogi y sabboth,

a'i losgi am ladrata y diofiyd-beth. Ac a'u

llosgasant hicy â thän, wedi eu llabyddio â
mcini—'gyda pharch mawr i farn ereill, gof-

ynaf,' obai Clarl<e, ' A ellir profi yn dêg oddi

wrth y testyn i feibion a mcrched Acan gael

25 A Josua a ddywedodd, Am i ti

ein blino ni, yr Arglwydd a'th flina

dithau y dydd hwn. A holl Israel a'w

eu llahyddio i farwolaeth, a'u llosgi, yn gystal

a'u tad ? Y mae y testyn yn ddiau yn ei ad-
ael yn amheus, ond yn ymddangos yn hytrach
i arwyddo mai Acan yn unig a labyddiwyd,
ac i'w eiddo gael ei losgi â thân. Darlleniad

y testyn Hebreig presenol ydyw, ' Llabydd-
iasant ef â meini, a llosgasant hwy â thân,

wedi eu Ilabyddio â meini.' Y mae fod y rhif

unigol yn cael ei arferyd yn rhan gyntaf yr
adnod, a'r lluosog yn yr olaf, yn gadael y
mater yn amheus. Y mae y Yulgate yn bur
eglur: 'Holl Israel a'i llabyddiasant ê/; a'r

hyn oll a feddai a yswyd â than.' Y mae y
Lxx yn chwanegu hyn a'r darn cyntaf o'r ad-

nod nesaf yn nghyd : 'A holi Israel a'i llab-

yddiasant ef â meini, a chodasant arno ef garn-
edd fawr o gerig.' Y Syriaidd a ddywed yn
unig, 'Llabyddiasant ef â meini, a'r hyn a
bertbynai iddo a losgasant hwy â thân.' Yr
Anglo-Sasonaidd : 'Llabyddiasant ef yno, a
llosgasant ei eiddo.' Y cyfieithiad Arabaidd
yn unig a ddywed, 'Llabyddiasant ef, a'i blantj

a'i eiddo.' Yn Ile otham, 'llosgasant hwy' y
mae dau o ysgriflyfrau De Rossi yn darllen
otho, 'llosgasant ef ;' pa ddarlleniad, os yn
ddilys, a wnai i wahanol aelodau yr adnod
gytuno yn well. Dichon ddarfod i Acan, ei

îcartheg, ei asynod, ei ddefaid, ei bahell, a'i

hoU ddodrefn gael eu dyfetha, ond V\v feibion
a'i ferched gael eu gadael heb eu niweidio.
Eithr gellir gofyn, Paham y dygid hwv i'r

dyfi'ryn gyda'r lleiU? Wel, fel y gwelent, ac
yr ofnent, ac yr atteiid hwynt am byth, trwy
gosjìedigaeth eu tad, rhag efelychu ei siampl
ef—Aethym cyn belled a hyn i'r orchwyl-
iaeth bwysig hon, yr hon a berthyna gymaint
i gyfiaicnder a thn/garedd Duw, fel y 'gallwn
i'oddi i bob un ei eiddo. Fod bvwvd Acau
wedi ei ft'ortìetio i gyfiawnder trwy ei drosedd,
nid oes neb yn ei amau : pechodd ef vn erbvn
deddf adnabyddus a phendant. îs'is gallai ei

blaììt ddyoddef gydag ef, o achos y gyfraith,
Deut xxiv. 16, oddieithr eu bod yn gytranog-
iou o'i euogrwydd ef : o hyn nid oes dim prawf;
ac y mae testyn dan sylw, yr hwu a sonia
am gosp Acan, yn dra amheus cyn belled ag y
perthyna i'r pwynt hwn. Un amgylchiad yn
cadarnhau y dybiaeth n'ad oedd y plant yn
cael eu cynwys, yw gorchymyn yr Arglwydd,
adn. 15: ' A'r hwn a ddelir à'r diofryd-beth
ganddo, a losgir â thân, efe ac oll sydd gan-
ddo.' Yn awr, gall yr oU sydd gànddo fod
yn cyfeirio yn ddiau at ei eiddo, ac nid at ei

blant ; abyddai i'w gosp ef, adinystr ei eiddo,

ateb hoU ddybenion cyfiawnder cyhoeddus, fel

cospiad a rhagflaeniad y trosedd ; ac y mae
trugaredd a cTiyfiawnder yn gofyn na'byddo
i'r diniwed ddyoddef gyda'r euog, oddieithr
mewn achosion pur aunghyff"redin, Ile y gall
Duw oddef i'r rhai cyfiawn neu ddieuog gael
eu suddo yn y trallodion cyftìedinol hyny
trwy y rhai yr ysgubir yr annuwiolion m-
aith oddiar wyncb y ddaear. Ond yn yr ach-
os o'n blaen, nid ocdd dim angenríieidrwydd
o'r fath ynia yn dirgymhell hyny, ac am hýny
yr wyf fi vn casglu mai Acann unig a ddv-
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llabyddiasant ef â meini, ac a'u llosg-

asant liwy â tbân, wedi eu Uabyddio â

meini.

26 A cbodasant arno ef garnedd

fawr o gerig byd y dydd bwn. Felly

y dycbwelodd yr Arglwydd oddiwrtb

lid ei ddigofaint : am byny y gelwir

oddefodd, abodei edifeirwch a'i gyffes yn ddi-

dwyll a chywir ; a thra yr oedd cyfiawndbr
yn gofyn ei fywyd, ddarfod i drügaredd
gael ei hestyn er iachawdwriaeth ei enaid.'—
Clarre. Y mae pawb yn addef i Acan ei

hun gael ei labyddio, er fod llawer yu medd-

wl, fel y gwelsom, na labyddiwyd ei blantef'

ond y mae rhai yn haeru na losgwyd ef, eithr

yn unig ei eiddo. Modd bynag, dywed y rab-

biniaid yn gyffredinol ddarfod ei losgi yntau
;

ac y mae yn eglur fod Duw wedi gorchymyn

hyny, adn. 15, er nad oedd y gorchymyn hwnw
yn cynwys fod iddo gael ei losgi yn fyw.

Adn. 26. A chodasant arno efgarneddfaiür

gerig] Yn gofgolofn o'r pechod a'r gosp a gry-

bwyllir yma, fel y byddai i ereiU gymeryd

rhybydd oddiwrtho ef. Yr oedd beddrod ar-

wron a drwgweithredwyr hynod yu cael eu

gwahaniaethu gynt fel byn ; a gorchwyliaeth-

au o'r fath yma a rcddasant gyfodiad i'r pen-

tyrau mawrion hyny o gerig a elwir cairns,

neu garneddau, y rhai a welir mor fynych, yn

enwedig yn y gwîedydd gogleddol, Felh/ y
dychwelodd yr Arglwydd oddiwrtli lid ei

ddigofaint—jmgymoáódd âg Israel, gwenodd

arnynt eilwaith fel ei bobl, a rhoddodd eu gel-

ynion yn eu llaw hwynt. Atn hyny y gelwir

enw y fan hòno Dyffnjn Acor—neu Ddyff-

ryn Blinder : gwel ar adn. 2.5. Y mae dyff-

ryn Acor yn ddrws gohaith i'r rhai gwir edi-

feiriol, Hos ii. 15 ; a'r rhai a ànt i lawr yno

mewn hlinder, a ddygir i fyny oddiyno mewn
llawenydd.
Adfeddyliadau.—(1) Ymddengys mai hwn

oedd y pechod cyntaf ar ol cadw y pasc yn

Gilgal ; a Duw, yn ol ei arferiad, a osododd

gosp neillduol ar y pechod rhyfygus cyntaf ar

oladnewyddu y cyfammod. Israel, wediym-

ddyrchafu trwy eu buddugoliaeth yn Jericho,

a aethant i fyny i Ai ; ond ar ol gweled arfau

eu gelynion, hwy a ddigalonasant ac a ffois-

ant. Felly Samson, ar ol tori ei addunedau,

oedd cyn waned a dyn arall. Y rheswm ara

hyn oll oedd, fod Israel yn un corff, ac yn

cydgyfranogi o fendithion yr un cyfammod:

am hyny gwelodd Duw yn dda attal ffrwd ei

fendithion, fel y byddai i'w bobl gael eu chwilio

a'u santeiddio. Mor addysgiadol yw yr hanes

yma i'r eglwys Gristionogol ! Pan syrthio

crefydd i adfeiliad mewn unrhyw le, pryd,

yn ol yr addewidion, y dylai fod yn flodeuog,

dylid edrych i mewn i'r achos, A ydyw y
gweinidog a'r bobl yn byw yn ysbryd sant-

eiddrwydd achariad? A ydyw y weinidog-

aeth gyhoeddus yn cael ei gwasgu adref yn

ffyddlon? A ydyw yr ieuenctid a'r plant yn

cael eu haddysgu yn briodol ? A oes Uinell

santaidd o wahaniaèth yn cael ei thynu rhwng

y cymunwyr a llygreddau yr oes, megys

twyll, malais, meddwdod, &c. ? A ydyw yr

holl ddyledswyddau teuluaidd yn cael eu cyí^
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euw y fan hôno Dyífryn Acor, byd
y dydd bwn.

PENNOD VIII.

A 'R Arglwydd a ddywedodd wrtb^ Josua, Nac ofna, ac na arswyda :

cymer gyda tbi yr boU bobl o ryfel, a

lawni, a'r addoliad cyhoeddus yn cael ei ddy-

lyn yn ddyladwy ? Canys bydd i bob pechod

gwirfoddol ac ymarferol beri i'r Arglwydd
guddio ei wyneb, ac attal ffrwd ei fendithion :

ni fydd ei bresenoldeb ef gyda'i bobl tra y
byddo Acan yn cuddio ei bechod. (2) Bydd
i Dduw cyn hir ddatguddio hoU bechodau dir-

gel dynion, a dwyn cosp ar y troseddwyr.

Ychydig a feddyliai Acan am y blinder ag yr

oedd efe yn ei ddwyn ar ei deulu a'i genedl.

Wedi ei ddallu gan awydd am gyfoeth a
gwychder, nid oedd ganddo un meddwl y ,...:--

byddai i'r coelbren mor fuan ei nodi ef alian.

Öch ! a fydd i ddynion er mwyn elw, pleser,

neu anrhydedd, ymdioi me^n arferionodwyll

!

Y mae y neb sydd yn gprthrymu y tylawd,

neu yn attal rhan o'i drysorau oddiwrth ddy-

benion crefyddol ac elusengar, fel Acan yn
yspeilio ei Dduw, Bydd i gyfoeth na chyr-

haeddwyd yn gyfiawn brofi iddo ef a'i deulu

yn ddiofryd-beth. (3) Gwelwn yn nesaf eft'- "^

eithiau pechod Acan. Efe a'i cuddiodd, a'i

gwadodd, ac ni wnaeth gyffesiad gonest nes i

angau edrych yn ei wyneb. Modd bynag,

darfu i'w gyfaddefiad diweddar hwnw ddwyn
gogoniant i santeiddrwydd a hoUwybodaeth
Duw, yr hwn ni chyfrif yr anwir yn gyfiawn ;

esmwythaodd ei gydwybod yntau i raddau,

trwy ddadlwythiad ei gweliau crawnllyd ; ac

efe a ddanghosodd yr holl ffrwythau edifeir-

wch ag a ganiataai yr amgylchiadau. Dylid

cynghori troseddwyr yn wastadol i roddi y
gogoniant i Dduw, a chymeryd y cywilydd

iddynt eu hunaiu. (4) Oddiwrth Josua a'r

henuriaid nyni a ddysgwn pa fodd y dylai

gweinidogion crefydd buro yr eglwys oddi

wrth y rhai a wnant ynfydrwydd yn Israel,

gan eu gadael i Dduw i roddi iddynt edifeir-

wch neu gosp, fel y byddo da yn ei olwg.

Mewn llawer achos y mae dyn yn gwneuthur

ei deulu yn blaid yn ei droseddau ; canys

ymddengys fod euogrwydd yn halogi pob lly-

gad a all edrych arno yn ddiddagrau. Boed
i bechod y dyn hwn, yr hwn oedd mor ar-

swydus iddo ef, ac mor addysgiadol i'r byd,

fod yn rhybydd i ninau i beidio gadael un du-

edd ddrygionus heb ei darostwng yn ein calon,

PEN. VIII. Adn. 1. AW Arglwydd addy-
wedodd lorth Josua, Nac ofna, ac na ar-

swyda] Trwy fod yr anwiredd yn awr wedi

ei buro ymaith, o herwydd yr hwn y troisai

Duw ei law yn erbyn Israel, nid oedd bellach

ddim achos i ofni unrhyw anffawd arall, ac

am hyny gorchymynir i Josua ymwroli. Cy-

mer gyda thiyr holl hohl o ryfel—ymddengys
oddiwrth lythyren yr adnod hon fod pawh ag

oeddynt yn alluog i ddwyn arfau, i fyned all-

an o'r gwersyll ar yr achlysur hwn : deng mil

ar hugain o wr detholedig a ffurfient gyn-

llwyn mewn un lle, adn. 3, a phim mil a os-



Cysuro JOSUA VIII. Josua.

dos i fyny i Ai : gwel mi a
3'n dy law di frenin Ai, a'i

chyfod,

Toddais ^

Dobl, ei ddinas hefyd, a'i wlad
2 A tbi a wnai i Ai a'i brenin, me-

gys y gwnaetbost i Jericbo ac i'w

brenin ; eto ei banrbaitb a'i banifeil-

iaid a ysglyfaetbwcb i cbwi eicb bun-

odwyd ganddo mewn lle arall, adn. 12, y rhai

011 a aethaut i'wsafleoedd : ac yraddanghosodd

yntau bore dranoeth o flaen Ai gyda'r gwedd-
ill o'r fyddin, yr hyn y tybiai gwr y ddinas

hôno yu naturiol oedd yr oll o'r catrodau Is-

raelaidd, ac o ganlyniad byddent yn hyfach i

ddyfod allan i ymosod arnynt. Oud y mae
rhai yn meddwl mai 30,000 o wr oedd yr oU
a ddefnyddid ar yr achlysur hwn ; 5,000 o ba

rai a osodwyd i gynllwyn o du y gorllewin i'r

ddinas, rhwng Bethel ac Ai, adn. 12 ; a chyd
a'r gweddiU ymddanghosodd yntau o flaen y
ddinas yn y bore. Brenin Ai, wrth weled

dim ond oddeutu 25,000 yn dyfod yn ei erbyn,

ac yn penderfynu amddiffyn ei ddinas a'i gor-

on i'r eithaf, er na feddai ond deuddeg mil o

bersonau yn yr hoU ddinas, adn. 25, y rhai

nas gallwn feddwl fod eu hanner yn wr
grymus, a benderfynai anturio rhyfel ; ac o

ganlyniad daethant allan, a maeddwyd hwy
trwy y ddyfais a grybwyllir yn y rhan flaenaf

o'r bennod hon.—Y mae rhai esbonwyr enwog
yn meddwl fod yr hoU fyddin Israelaidd ar

waith ar yr achlysur hwn, o herwydd yr hyn
a ddywedir yn yr adnod gyntaf hon ; ond nid

yw hyny mewn un modd yu debygol. (1) Ym-
ddengys na ddetholwyd dim ond 30,000 allan

o'r hoU wersyll i'r rhyfelgyrch hwn, a'r lleiU

a wnaed yn barod, rhag y byddai angen am eu
cydweithrediad : gwel adn. 3, 10. (2) Ddar-
fod byddino yr holl bohl i'r dyben i wneyd y
dethoìiad hwn, adn. 1. (3) Ddarfod i'r 30,000
hyn gael eu hanfon ymaith liw nos, adn. 3, a
Josua ei hun yn aros yn y gwersyll ran o'r

noson hòno, adn. 9, gyda bwriad i sefyll wrth
ben y fyddin bore dranoeth. (4) O'r 30,000 o

wr, ddarfod gosod 5,000 i gynllwyn rhwng
Bethel ac Ai, o du y gorllewin i'r ddinas, adn.

12 ; trwy fod y 25,000 wedi gwersyllu o du y
gogledd i'r ddinas, adn. 11. (5) Mai yr hoíl

finteioedd a roddwyd ar waith yn erbyn Ai ar

yr achlysur hwn oeddynt y rhai o du y gog-

îedd ac du y gorllewin, adn. 13, y rhai y
gwyddomoddiwrth yradnodaublaenorol ddar-

fod eu gwneyd i fyny o 30,000 o wr dethol-

edig. (C) Ddarfod i Josua fyned yn nghorff"

y nos, yn debygol cyn tori y dydd, i'r dyftryn
rhwng Bethel ac Ai, lle yr oedd y cynllwyn o

5,000 wr wedi eu gosod, adn. 13, a rhoddi
iddynt y cyfarwyddiadau priodol pa fodd yr
oeddynt i fyned yn mlaen, a chytuno ar yr
arwydd ag yr oedd efe i'w roddi iddynt y my-
nyd ag yr ewyllysiai iddynt weithredu, adn.

18 ; a darfod iddo, ar ol gwneuthur felly, sef-

yll wrth ben y 25,000 o wr o du y gogledd
i'r ddinas ; canys ni a'i cawn ef yn eu plith

hwy pan ddaeth gwr Ai allan, adn. 15, cr ei

fod y noson o'r blaen yn y dyff'ryn o du y gor-

Uewin, lle yr oedd y cynllwyn yu gorwedd,
adn. 13. (7) Trwy nad ocdd Ai ond dinas

fcchan, yn cynwys yn unig ddeuddeng mil o

ain : gosod gynllwyn yn erbyn y ddi-

nas, o'r tu cefn iddi.

3 H Yna Josua a gyfododd, a'r boll

bobl o ryfel, i fyned i fyny i Ai : a
Josua addetboloddddengmil ar bug-
ain o wr cedyrn nerthol, ac a'u ban-
fonodd ymaitb liw nos :

drigolion, y buasai yn afresymol rhoddi bydd-
in lawer o gannoedd o filoedd o wr ar waith
yn eu herbyn. (8) Cadarnheir hyn gan dyb
yr yspiwyr, pen. vii. 3, y rhai, oddiwrth fych-

andra y lle, ychydigrwydd ei drigolion, a'r

cyflwr brawychus yn yr hwn eu cawsant, a
farnent y byddai byddin o dair mil yn eithaf

digon i ddarostwng y lle. (9) Ymddengys i'r

farn hon gael ei Uunio yn ddigon cywir, trwy
nad oedd hoU boblogaeth y Ue yn cyraedd ond
i ddeuddeng mil o bersonau, fel y gwelsom
eisioes, adn. 25. (10) Y gaUasai hyd yn nod
byddin lai fod yn ddigonol i ddarostwng y Ue
liwn, pe buasai ganddynt hyrdd-beiriannau a'r

cyffelyb offerynau, y rhai nid ymddengys fod

yr Israeliaid yn eu meddu. (11) Mai dyma
y rheswm paham yroedd Josua yn arferyd yr
ystrywiau a adroddir yn y bennod hon. Gan
na feddai efeofferynau neu beiriannau priodo!,

trwy y rhai y gaUai obeithio cymeryd y ddin-

as trwy ymosodiad, (a'i darostwng hi trwy
newyn, yr hyn oedd hoUol ddichonadwy, a
gymerasai ormod o amser,) efe a arferodd ffo-

edigaeth ffugiol, adn. 15, i dynu y trigolion

aUan o'r ddinas, fel y gaUai y cynllwynwyr,
adn. 12, 19, fyued y pryd hyny i mewn, a
chymeryd meddiant o honi. (12) Ped aethai

efe yn mlaen yn erbyn y ddinas gyda byddin
fwy, na fuasai gan y trigolion ddim hyder i

anturio rhyfel, ac yr ymgadwasent oganlyniad
fewn y muriau, yr hyn a siomasai amcan yr

Israeliaid, sef cael gauddynt ddyfod aUan o'u
dinas. (13) Wrth ystyried yr hoU amgylch-
iadau hyn, yraddengys fod 30,000 o w^r, wedi
eu trefnu megys uchod, yn Uawn ddigon i

ddarostwng y ddinas, ac mai dyma y cwbl o'r

cadrodau Israelaidd a roddwyd ar waith ar yr
achlysur : gwel Clarke, a gwel ar yr adnod-
au isod. Pa nifer bynag o'r rhyfelwyr a gy-
merwyd fel hyn yn erbyn Ai, gaUwn feddwl
fod vr vspail i gael ei ranu rhwng yr oU, sef y
000,000.

Adn. 2. A thi a umai i Ai a'i hrcnin me-
gys y gwnaethost i Jericho ac i\o brenin] Sef
gorchfygu a dyfetha y ddinas a'r bobl. Gor-
chymynwyd hyn i geryddu eu trahausder di-

weddar, a'r gorfoledd a'r cableddau, y rliai yn
ddiamau a gynyrchesid trwy eu Uwyddiant,
ac i adfywio yr arswyd a'r dychryn a ddal-
iasai y Canaaneaid trwy ddinystr Jericho, yr
hwn oedd wedi Ueihau gryn lawer trwy Iwydd-
iant diweddar Ai. £to ei harìrhaith,' a'i 'han-

ifeiliaid a ysglyfacthicch i chici eich hunain—mynai Duw iddynt oU ymgyfranogi o yspail
Ai, fel y cefnogid hwynt i fyned à'r gwaith
yn mlaen ; ac fel y byddai iddynt hwy, y rhai
a ufyddhasent iddo ef wrth ymattal rhâg cv-
meryd dim yn Jericho, gael eu gwobrwvo vn
awr âg ysglyfaeth y ddinas hon.
Adn. 3. A Josua a ddetholodd ddeng mü

ar hugain o wi/r] Y mae rhai vn meddwl y
' 31



Y ddyfais JOSUA VIII. i ennill Ai.

4 Ac efe a orchymynodd iddynt,

gan ddywedyd, Gwelwch, chwi a gyn-
llwynwch yn erbyn y ddinas, o'r tu
cefn i'r ddinas : nac ewch yn mhell
iawn oddiwrth y ddinas, ond bydd-
wch bawb oll yn barod.

5 Minau hefyd, a'r holl bobl sydd
gyda mi, a nesawn at y ddinas : a
phan ddelont allan i'n cyfarfod ni,

megys y waith gyntaf, yna ni a fíbwn
o'u biaen hwynt,

6 (Canys hwy a ddeuant allan ar
ein hol ni) nes i ni eu tynu hwynt
allan o'r ddinas ; oblegid hwy a ddy-
wedant, Ffoi y maent o'n blaen ni,

fel y waith gyntaf : felly y fíbwn o'u
blaen hwynt.

7 Yna chwi a godwch o'r cynllwyn,
ac a oresgynwch y ddinas : canys yr
Arglwydd eich Duw a'i dyry hi yn
eich llaw chwi.

dylasai y rhif hwn fod yn 3,000, neu o fwyaf
yn 5,000, fel yn adn. 12, am y tybiant nas

gallai byddin fwy orwedd i gynllwyn am ddi-

wrnod cyfan rhwng Bethel ac Ai; ac mai
gwall wi th adysgrifenu oedd ei osod yn 30,000

:

gwel Houhigant, Geddes, Boothroyd, ^c.
Eithr gwel ar adn. 1.

Adn. 4. Chwi a gynllwynwch yn erhyn y
ddinas oV tucefn] Nid oedd Ai i'w chymeryd
trwy wyrth, fel y cymerasid Jericho : rhaid

iddynt hwy yn awr arferyd eu doethineb eu

hunain. Y mae Duw ei hun yn peri iddynt

gymeryd y ddinas trwy ystryw ; ac felly gall-

wn fod yn sicr fod gwneuthur yr un fath yn
beth cyfreithlon mewn rhyfeloedd ereill. Ond
dylid sylwi, nad oedd yma un cytundeb yn
cael ei dori, un llw neu addewid yn cael ei

halogi, nac un anwiredd yn cael ei ddywedyd

:

nis gall dim felly fod yn oddefadwy, na chael

ei esgusodi mewn unrhyw ryfel nac amgylch-
iad. Nid oedd yma ddim yn cael ei gelu gan
yr Israeliaid ond eu cynghorau eu hunain, y
rhai yn ddiau na feddai eu gelynion hawl i'w

gwybod ; nid oedd dim yn cael ei ledrithio

na'i íFugio ond enciliad, yr hyn nid oedd yn un
arwydd angenrheidiol mewn modd yn y byd
o"u hanallu hwy i gynal eu hymosodiad, nac

o'u bwriad i beidio ei adnewyddu. Buasai i

synwyr cyflfredin, pe Uywodraethesid gwr
Ai ganddo, ddysgu iddynt hwythau fod ar eu

gwyliadwriaeth ; ac naill ai ymgadw tufewn

i'w caerau, neu o leiaf beidio rhuthro allan yn
fyrbwyll a rhyfygus ar ol byddin ag y gwydd-
ent ei bod yn llawer lluosocach na hwy.
Adn. 5—7. Minau hefyd, a'r holl hoblsydd

gyda mi, ^c.] Sef y 25,000, fel y tybia riiai

:

eithr barna ereill mai y fyddin o 5,000 oedd

gyda Josua o flaen y ddinas, a bod y 25,000

gweddill yn gorwedd lu cefn i'rddinas. Diau
mai y fyddin leiaf oedd y debycaf i dynu y
trigolion allan ar eu hol hwynt, ac mai y fwy-
íí/oedd yr addasaf l'w hattal yn ol i'r ddinas,

ac i gymeryd meddiant o honi. Ond gwel ar

adn. 1.

Adn. 8. A phan enniUoch y ddinas, llosg-
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i 8 A phan ennilloch y ddinas, llosg-

wch y ddinas â thân : gwnewch yn ol

gair yr Arglwydd. Gwelwch, mi a
orchymynais i chwi.

9 \ Felly Josua a'u hanfonodd ; a
hwy a aethant i gynllwyn, ac a aros-
asant rhwng Bethel ac Ai, o du y
gorllewin i Ai : a Josua a letyodd y
noson hòno yn mysg y bobl.

10 A Josua a gyfododd yn fore, ac
a gyfrifodd y bobí ; ac a aeth i fyny,

efe a henuriaid Israel, o flaen y bobl,

tuag at Ai.

1

1

A'r holl bobl o ryfel, y rhai oedd
gydag ef, a aethant i fyny, ac a nes-
asant; daethant hefyd gyferbyn â'r

ddinas, a gwersyllasant o du y gog-
ledd i Ai : a gln oedd rhyngddynt
hwy ac Ai.

1

2

Ac efe a gymerth yn nghylch pum
mil o wr, ac a'u gosododd hwynt i

wch y ddinas â thän] ' Y mae yn debyg nad
yw hyn yn meddwl dim mwy na bod iddynt

gyneu tân yn y ddinas, mwg pa un a fyddai

yn arwydd eu bod wedi ei chymeryd hi. O
blegid gan fod yspail y ddinas i gael ei ranu
rhwng y bobl, buasai raid i'r hoU eiddo gael

ei ddifa pe Uosgasent hwy y ddinas ei hun yn
awr ; canys ni ddarfu i'r pum mil o wr aros

yno i waredu dim, gan iddynt yn ddiatreg

fyned allan i ymosod ar wr Ai y tu cefn idd-

ynt.'

—

Clarke. Modd bynag, y mae yn eg-

ìur iddynt o'r diwedd losgi yr holl ddinas yn
garnedd dragywydd, a'i gwneuthur yn ddi-

ffeithwch hollol, adu. 28.

Adn. 9. Rhwng Bethel ac Ai] Gwel ar

adn. 17.

Adn. 10. A Josiia a gyfododd ynfore,ac a
gyfrifodd y bobl] Nid yr hoU bobl ond odid,

yr hyn oedd yn afreidiol, ac a fuasai yn awr
yn gofyn mwy o amser nag a ellid ei hebgor

;

eithr y rhan hòno o'r fyddin ag y bwriadai efe

ei chymeryd gydag ef. Ac ymddengys iddo

wneuthur hyn, fei y byddai yn amlwg fod

gorchfygiad Ai wedi ei effeithio heb goUi un
bywyd, ac fel y byddai iddynt gael eu cefnogi

trwy hyny i ymddiried yn Nuw, a myned
rhagddynt yn benderfynol a hyf yn y gwaith

ddarostwng y Canaaneaid. Ond tybia Clarke

mai yr ystyr yw, ' efe a ymwelodd â'r bobl,

^aiyijyhhod ethhaam—a fwriodd olwg dros eu

rhesau, i edrych a oedd pob peth mewn per-

ffaith barodrwydd, fel, os byddai eu heisiau, y
gellid eu harwain yn mlaen i'r ymosodiad ;*

ac efe a dybia y bydd i'r golygiad yma symud
peth o'r anhawsder ag sydd yn codi oddiwrth

adn. 1, 3, 10, wrth eu cydmharu â rhanau er-

eiU o'r bennod hon. Ac a aeth i fyny, efe a
henuriaid Israel—sef eu prif ynadon a'u Uyw-
odraethwyr hwy dan Josua. Y rhai hyn ond

odid a aethant i fyny gyda Josua a'i fyddin, i

ofalu am fod i'r anifeiliaid ac anrhaith y ddin-

as, y rhai a roddwyd gan Dduw yn ysglyfaeth

i hoU Israel, gacl eu rhanu yn gyfiawn ac un-

iawn rhwng y rhai a aethant i ryfel a'r lleiU

o'r bobl.



I

Gorchfygu

gynllwyn rhwng Betbel ac Ai, o du y
gorllewin i'r ddinas.

J3 A'r bobl a osodasant yr hoU
wersyllau, y rhai oedd o du y gogledd
i'r ddinas, a'r cynllwynwyr o du y
gorllewin i'r ddinas : a Josua a aeth

y noson hòno i ganol y dyífryn.

14^ A phan welodd brenin Ai hynì/,

yna gwr y ddinas a frysiasant, ac a

fore-godasant, ac a aethant allan i

gyfarfod Israel i ryfel, efe a'i holl

bobl, ar amser nodedig, ar hyd wyneb

y gwastadedd : canys ni wyddai efe

fod cynllwyn iddo o'r tu ceíh i'r ddi-

nas.

15 A Josua, a holl Israel, fel pe
tarawsid hwy o'u blaen hwynt^ a fíbi-

sant ar hyd yr anialwch.

16 A'r holl bobl, y rhai oedd yn y
ddinas, a alwyd yn nghyd, i erlid ar

eu hol hwynt : a hwy a erlidiasant

ar ol Josua, ac a dynwyd oddiwrth y
ddinas.

Ádu. 11, 12. ^V holl bobl ryfel] Sef y
rliai h^'iiy o honynt ag oeddynt gyda Josua

:

gwel ar adn. 1.

Adn. 13. A Josua a aeth y noson hòno i

ganol y dyffryn] I roddi cyfarwyddiadau ond
odid i'r fyddin a gynllwynai yno. Tyb dduw-
iol y dysgedig Esgob Patrick ydy w, iddo fyned

i'r dyffryn ei hunan i weddio aoi fendith ar ei

anturiaethau; ac nicheisiodd yn ofer,

Adn. 14. A phan welodd brenin Ai hyny]
Hyny yw, pan hysbyswyd iddo fod y ddinas

wedi ei gwarchae gan yr holl wersyllau o du

y gogledd, adn. 13 ; yna gwf/r y ddinas—sef

breuin Ai, a llawer o'i ryfelwyr ; canys yr oedd
ereill o honynt wedi eu gadael yn y ddinas,

adn. IC. Ar amser nodedig—ar yr awr ben-

odol ag y cytunwyd arni gan y brenin a'i bobl.

Dichon eu bod wedi penodi yr awr fore ag y
rhyfelasant arni y dydd o'r blaeu gyda'r fath

Iwyddiant, gan edrych arni fel awr Iwydd-
iannus.

Adn. 15. A Josua a holl Israel, ^'c.] Cyn
gynted ag yr ymddanghosodd brenin Ai a
rhan o'i fyddin ar y maes, parodd Josua i'w

wr íFoi ; ar hyd yr anialwch—neu, fel y
mae Mr. Chais yn ei gyfieithu, tua'r aniai-

wch, neu i'r gw-astadedd ag ydoedd yn gwa-
hanu Ai oddiwrth Jericho, fel pe buasent yn
ofni gwynebu y gwarchawdlu.
Adn. 16. A'r holl bobl y rhai oedd yn y

ddinas] Sef y gw'eddill o'r rhyfelwyr, y rhai

a adewsid ar ol i amddifiPyn Ai : gwel ar adn.

14, 24.

Adn. 17. Ac ni adawyd gwr yn Ai nac yn
Bethel] Ag a ydoedd yn addas i ryfel : gwel
ar adn. 24. Barna rhai ddarfod dwyn prif

nerth Bethel i Ai cyn hyn, fel y lle cadarnaf
i wneuthur gwrthsatîad, trwy nad oedd Bethel
ond oddeutu tair milldir oddiwrth Ai, a'i bod
oud odid heb ei hamgaeru yn dda. Felly yr
oedd Ai yn cynwys ar yr achos hwn holl ry-

felwyr Bethel, yn gystal a'i byddinoedd a'i

JOSUA VIII. gwr Ai.

17 Ac ni adawyd gr yn Ai, nac
yn Bethel, a'r nad aethant allan ar ol

Israel : a gadawsant y ddinas yn ag-

ored, ac erlidiasant ar ol Israel.

1

8

A'r Arglwydd a ddywedodd wrth
Josua, Estyn y waewfí'on sydd yn dy
law tuag at Ai : canys yn dy law di

y rhoddaf hi. A Josua a estynodd y
waewífon oedd yn ei law tua'r ddinas.

19 A'r cynllwynwyr a gyfodasant
yn ebrwydd o'u lle, ac a redasant,

pan estynodd efe ei law : daethant
hefyd i'r ddinas, ac ennillasant hi ; ac

a frysiasant, ac a losgasant y ddinas

â thân.

20 A gwr Ai a droisant yneu hol,

ac a edrychasant ; ac wele, mwg y
ddinas a ddyrchafodd hyd y nefoedd

;

ac nid oedd ganddynt hwy nerth i fí'oi

yma nac acw : canys y bobl y rhai a
fí'oisent i'r anialwch, a ddychwelodd
yn erbyn y rhai oedd yn erlid.

21 A phan welodd Josua a holl Is-

thrigolion ei hun. Tybia ereiU mai rhuthro

allan o'u dinas, fel yn erbyn gelyn cyffrediu,

a wnaethai y Betheliaid wrth ganfod yr Israel-

iaid yn fioi : ond wrth weled gwr Ai yn cael

eu maeddu, a'r ddinas yn cael ei chymeryd,
iddynt ddychwelyd i Bethel, yr hon ni faruai

Josua yn addas ymosod arni y pryd hyn. Oddi
wrth Barn. i. 24, cawn fod Bethel yn ddinas

gaerog y pryd hyny yn nwylaw y Canaaneaid,

ac iddi gael ei chymeryd gan d5' Joseph.

Adn. 18. A'r Arglwydd a ddywedodd wrth
Josiia, Estyn y waewffon] Tybia Clarlce fod

gan Josua fflag neu lumnian ar ben ei waew-
fi'on, yr hon y gellid yn hawdd ei gwoled o

gryn bellder; ac mai Uedu neu chicyfio hon
oedd yr arwydd ag y cytunwyd aruo rhyng-

ddo ef a'r cynllwynwyr ; (gwel ar adn. 1,

sylw C ;) ac wrth weled y fflag neu y llum-
man yma yn chwyfio, ddarfod i'r cynllwyn-
wyr gyfodi a myned i mewn i'r ddinas, a

chyneu y tân ag y cytunwyd arno o'r blaen,

adn. 8. Y mae y gair Hebreig Jddon, a gyf-

ieithir ymagwaewffon, yn arwyddo hefyd tar-

ian, a deonglir ef folly gan y ulgate. Gallai

hon, os wedi ei gwneydo bres neu ddurgloyw,
gael ei gweled o bellder mawr o herwydd ei

dysçrleirder : ond gwel ar adn. 2C.

Adu. 19. Ac a Losgasant y ddinas] Sef rhan
honi, digon i godi mwg, i roddi arwydd i'w

brodyr o'u Uwyddiant. Ond yn sicr nid yr oll

houi, aui y buasent feliy yu colli yr ysglyf-

aeth a ganiatasai Duw iddyut : gwel ar adn. 8.

Adn. 20. Nid oedd ganddynt hwy] Sefgwr
Ai, y rhai oeddynt yn y dychryn mwyaf ar y
gwastadedd ; ncrth iffoi yma nac acw—wrth
weled fod ei dinas wedi ei chymeryd, a'u bod
hwy eu huuain yu nghanol eu gelynion, a bod
eu gwragedd a'u plant a'u heiddo wedi syrthio

yn ysglyfaeth i'r Israeliaid ; yn ganlynol i'r

Ìiyn yr oeddyntwedi brawychugymaint fel na
allent wneuthur unrhyw wrthsafiad.

Ado. 21. .4 hicy addychicelasant] Sef yr
33



Llosgi Ai, JOSUA VIII. a chrogi ei hrenin.

rael i'r cynllwynwyr ennill y ddinas,

a dyrchafu o fwg y ddinas, yna hwy
a ddychwelasant, ac a darawsant wr
Ai.

22 A'r lleill a aethant allan o'r ddi-

nas i'w cyfarfod ; felly yr oeddynt yn
nghanol Israel, y rhai hyn o'r tu yma,
a'r IleiU o'r tu acw : a tharawsant
hwynt, fel na adawyd un yn ngw'edd-
ill nac yn ddiangol o honynt.

23 A brenin Ai a ddaliasant hwy
yn fyw; a dygasant ef at Josua.

24 Pan ddarfu i Israel ladd holl

breswylwyr Ai yn y maes, yn yr an-
ialwch lle yr erlidiasent hwynt, a
phan syrthiasent hwy oli gan fin y
cleddyf, nes eu darfod; yna holi Is-

rael a ddychwelasant i Ai, a tharaw-
sant hi â min y cleddyf.

25 A chwbl a'r a syrthiasant y
dwthwn hwnw, yn w>'r ac yn wrag-

Israeliaid, y rhai a flfugiasaut íFoi, adn. 15

;

hyny yw, troisant yn ol yn eibyn gwr Ai, y
rbai oedd yu eu hymlid.

Adn. 22. AW lleill a aeihant allan oV ddi-

nas i'w cyfarfod] Sef y cynllwynwyr, y rhai

oeddynt yn awr mewn meddiant o'r ddinas.

Adn. 23. A brenin Ai a ddaliasant hwy
yn fyw\ Ac a gadwasant i farwolaeth fwy
gwaithus, adn. 29.

Adn. 24. Yna holl Israel] Sef y ddwy fin-

tai o 5,000 a 25,000, a ddychuelasant i Ai—
heb neb yn awr yn cynyg eu hattal ; a thar-

aicsant 'hi â min y cleddyf—rha.ìd fod hyn
yn cyfeirio at y gwragedd a'r plant a'r hen

bobl a adewsid ar ol ; canys y mae yn debyg
ddarfod i'r hoU wr grymus ruthro allan pan
àybiasant fod yr Israeliaid wedi ffoi, adn. 16.

Adn. 25. Ddeuddeng mil] Trwy nad oedd

holl drigolion Ai, a chymeryd i mewn y
gwragedd a*r plant, ond deuddeng mi), y mae
vn debyg nad oedd nifer eu rhyfelwyr uwch-

îaw tair neu bedair mil.

Adn. 26. Canys ni thynodd Josua ei laio

yn ei hol] Yr oedd ef nid yn uuig yn gad-

fridog^ ond hefyd yn llummanwr i'w fyddin

ei hun ; a pharhaodd yn y gwaith hwn tra y
parhaodd yr hoU ryfel. Y mae rhai esbon-

wyr yn deall hon ac adn. 18 yn ffugyroU fel

yn arwyddo ddarfod i Josua barhau mewn
gtceddi ar Dduw am Iwyddiant ei fyddin-

oedd ; ac na pheidiodd efe â gweddio nes

gorí-hfygu byddinoedd Ai, a chymeiyd a din-

ystrio y ddinas. Y mae y gair Hebreig kidon,

ýr hwn a gyfieithwn ni gwaeicffon, yn cael ei

gyfieithu gan y Yulgate clypeum, tarian ; a

rhaid addef yr ymddengys ei fod yh meddu yr

y&tyr hwn mown amrai ranau o'r ysgrythyr :

gwèl 1 Sam. xvii. 6, 45, Job xxxix. 23. Ónd
V mao yn ddigon amlwg hefyd ei fod yn me-

ddwl gwaewffon, neu ryw fath o arf j/mosodol,

niewii manau ereiU : gwel Job xli. 29, Jer.

vi. 23. ' Gan liyny,' ebal Clarke, 'nisgallaf

fi feddwl fod iddo unrhyw ystyr alleqol, me-

ev8 vr un a briodolir i gyualiad dwylaw Mo-
' 34

edd, oeddynt ddeuddeng mil ; sef hoU
wr Ai.

26 Canys ni thynddd Josua ei law
yn ei hol, yr hon a estyuasai efe gyd
a'r waewffon, nes dyfetha holl drigol-

ion Ai.

27 Yn unig yr anifeiliaid, ac an-
rhaith y ddinas, a ysglyfaethodd yr
Israeliaid iddynt eu hun

;
yn ol gair

yr Arglwydd, yr hwn a orchymynasai
efe i Josua.

28 A Josua a losgodd Ai, ac a'i

gwnaeth hi yn garnedd dragywydd,
ac yn ddiffeithwch hyd y dydd hwn.

29 Ac efe a grogodd frenin Ai ar
bren hyd yr hwyr : ac wedi machlud
haul, y gorchymynodd Josua iddynt
ddisgyn ei gelan ef oddiar y pren, a'i

bwrw i ddrws porth y ddinas ; a go-
sodasant garnedd fawr o gerig arni

hyd y dydd hwn.

ses, (Exod. xvii. 10—12,) yr hyn yr addefir

yn gyíFredin fod iddo ystyr ysbrydoí.'

Adn. 27. Yn unig yr anifeiliaid, ac an-
rhaith y ddinas] Megys yr arian a'r aur, j
trysorau a'r gwisgoedd, yn nghyda'r dodrefn ;

a ysglyfaethodd yr Israeliaid iddynt eu hun
—yn achos Jericho yr oedd y rhai hyn oll

wedi eu diofrydu i ddinystr, ac am hyny yr
oedd yn feius cymeryd dim yn perthyn i'r

ddinas, fel y gwelsom eisioes ; ond yn yr ach-

os o'n blaen rhoddwyd yr anifeiliaid a'r an-

rhaith i'r gorchfygwyr yn benodol trwy or-

chymyn Duw, adn. 2.

Adn. 28. A Josua a losgodd Ai] Sef ar ol

ei hysglyfaethu. Darfu iddo yn awr losgi yr
holl ddinas, yr hon ni losgwyd ond rhan o honi

o'r blaen, adu. 19. Ac a'i gwnaeih hi yn
garnedd dragywydd—pan ddywed yr Hebr-
eaid fod peth yn parhau yn dragywyddy ar-

wydda yn fynych ei fod yn parhau am amser
maith iawn, adim mwy : gwel ar Gen. xvii.8.

Fel hyn ni a gawn fod dinas Ai wedi cael ei

hail adeiladu, ac yn cael ei thrigiannu yn am-
ser Ezra a Nehemia : gwel Ezra ii. 28, Neh.
xi. 31. Hydy dydd hwn—meddylir i'r darn

hwn gael ei chwanegu gan law ddiweddarach

:

gwel y rhagymadrodd.
Adn. 2'ò. Ac efe a grogodd frenin Ai ar

bren] Aetliai y brenin allan wrth ben ei wr,
a cliymerasid ef yn garcharor, adn. 23 ; ac ar

ol i'r frwydr fyned drosodd, parwyd ei grogi,

ond odid ar ol iddo yn gyntaf gael ei lindagu,

neu mewn rliyw fíbrdd arall gael ei amddifadu

o'i fywyd, fel yn yrachos agrybwyllir pen. X.

20; canys yn yr araseroedd hyny nid oedd yn
arferiad grogi dynion yn fy w. Acwedi mach-
lud haid—nid oedd yn gyfreithlon adael celan

dros nos ar bren, Deut. xxi. 23. Dywed y
Lxx i frenin Ai gael ei grogi ar bren dwbl, yr

hyn ond odid a arwydda bren fforchog, neu

rywbctli ar lun croes. A gosodasant garnedd

fawr gerig arni—sef ar ei gclan ef, yr hyn

oedd yn arferiad cyífredin ar y fath achlysur

yn mhobgwlad, yn yr holl hen amseroedd, fel

y gwelsom eisioes yn acbos Acan, pen. Yii. 26.



Adeiladu allor JOSUA VIII. yn mynydd Ehal

30 H Yna Josua a adeiladodd allor

i Arglwydd Dduw Israel yn mynydd
Ebal.

31 Megys y gorchymynasai Moses
gwas yr Arglwydd i íeibion Israel, fel

y mae yu ysgrifenedig yn llyfr cyf-

raith Moses, allor o gerig cyfain, y
rhai ni ddyrchafasid haiarn arnynt: a
hwy a oíîrymasant arni boeth-oífrym-

au i'r Arglwydd, ac a aberthasaut eb-

yrth hedd.

32 Ac efe a ysgrifenodd yno ar y
meini gopi o gyfraith Moses, yr hon
a ysgrifenasai efe yn ngwydd meibion
Israel.

33 A holl Israel, a'u henuriaid, eu
swyddogion hefyd, a'u barnwyr, oedd
yn sefyll oddeutu yr arch, gerbron yr

Adn. 30. Yna Josua a adeiladodd allor]

Gwnaed hyn mewn ufydd-dod i orcliymya
pendant Duw, Deut. xxvii. 1—8. Yn myn-
ydd Ebal—sef ar ol y buddugoliaethau a ad-

roddir yn pen x a xi, a'r oU a ddygvvyddodd
yn pen. xv—xvii : gwel Wells a Patrick.
öan fod mynydd Ebal yn agos i Sichem, ac yn
bell iawn o Ai, galiwn feddwl na wnaed yr
hyn a adroddir yraa nes iddynt feddiannu y
wlad amgylch Sichem. Yr oedd allor Duw
i'w dodi mewu un lle, Deut. xii. 13, 14 ; a

Èhenodwyd niynydd Ebal i fod y lle hwnw,
'eut. xxvii. 4, 5 ;

yr hwn hefyd a ymddengys
i füd yn dra addas, fel, Uo y cyhoeddid meli-

ditbion y gyfraith yn erbyn pecliaduriaid, y
gallai füd yno hefyd arwyddion a moddion o

ras, lieddwch, ac o gymod à Duw, i symud

Y mellditliion hyny, ac i gali'ael bendith Duw
1 bechaduriaid.

Adn. 31. Offrymasant arni bocth-offrymau,
^c ] Ac felly adnewyddasant am y trydydd
tio eu cyfammod â Duw.
Adn. 32. Ac efe a ysgrifenodd yno ar y

meini] Nid ar femi yr allor, y rhai oeddynt
i fod yn eirwon a dilathr, adn. 31 ; ond ar

feini ereiU, llyfn a clialcbedig, fel y mae yn
amlwgoddiwrth Deut. xxvii. 2. Gopi o gj/f-
raith JUoses—'nid yn sicr o holl Jiumllyfr

Moses, canys pa feini neu amser a fuas.ii yn
ddigon i hyn ? ond y rbanau mwyaf pwysig
o'r gyfraith, ac yn enwedig cyfiaith y Deg
Gorchymyn.'

—

Brnson. ' Mishneh tozath, yr
ailadroddiad o'r gyfraith ; hyny yw copi o'r

bendithion a'r meíidithion, fel y gorchymyn-
wyd gan Moses : nid copi o'r Deg (jìorcbymyn,

fel y dycbymyga rbai; nac o lyfr y Deuter-

onomium, fel y meddylia ereill ; llawer llai

o'r Pumllyfr oll ; eitbr o'r rban bôno yn unig
yr hon a gynwysai y benditbion a'r mellditb-

lon, a'r lion oedd i'w darllen ar yr acblysur
pwysig hwn, Deut. xxvii. 3.'

—

Clahre. Gwel
ar adn. 35.

^
Adn. 33. A hoU ísrael] Sef yrhoU gynnll-

eidfa, yn hen ac ieuanc, yn wryw a benyw.
Eu hanner oeddar gyfer mynydd Garizim—
gwel ar Deut. xxvii. 12, &c.

Adn. 34. Wedi hyûy] ^Yedi i'r allor gael ei

liadeiladu, ac i'r meini gael eu calchu ac yi-

oífeiriaid y Lefiaid y rhai oedd jn
dwyn arch cyfammod yr Arglwyd(i,

yn gystal yr estron a'r priodor : eu
hanner oedd ar gyfer mynydd Gariz-

im, a'u hanner ar gyfer raynydd Ebal

;

fel y gorchymynasai Moses gwas yr
Arglwydd o'r blaen fendithio pobl
Israel.

34 Wedi hyny efe a ddarllenodd
holl eiriau y gyfraith, y fendith a'r

felidith, yn ol y cwbl sydd ysgrifea-

edig yn llyfr y gyfraith.

35 Nid oedd air o'r hyn oli a or-

chymynasai Moses, a'r nas darllen-

odd Josua gerbron holl gynuileidfa

Israel, a'r gwragedd, a'r plant, a'r

dyeithr yr hwn oedd yn rhodio ya
eu mysg hwynt.

grifenu arnynt; efea ddarllenodd—hyny yw,
a orcbymynodd i'r otíeuiaid neu y Letiaid

ddarllen, Deut. xxvii. 14; er y tybia ihai i

Josua hefyd ddarllen. IIolL eiriau y gyfraith,

y fendith a'rfelLdith—tybia rhai tod y ' fen-

dith a'r feliditb' yn cael eu crybwyll yma, nid
mewn fì'ordd o egLurhad, fel pe na buasai j
gyfraitb ddim ond benditliion a mellditbion ;

ond mewn tt'ordd o chwanegiad, i ddanffos fod

y rhai byn hefyd wedi cael eu darllen yu
chwanegol at eiriau y gyfraith.

Adn. 35. Nid oedd atr o'r hyn oll a orchy'
mynasai Moses, a'r nas darlLenodd Josua]
' Gan liyny efe a ddarllenodd uid y bendithion
a'r mellditbion yn unig, fel y meddylia rbai

;

eitbr yr boll gyfraitb, fel yr arferid pan j
byddai holl Israel, yn wr a gwragedd, wedi
en cynuil yn ngbyd.'

—

Benson. Gerbron
holl gynulleidfa Jsrael, a'r gwragedd ar
plant— yr oedd yn augenrheidiol i t)aub \vy-

bod eu bod dan yr un rwymedigaeth i ufydd-
hau. Y mae hyd yn nod y gicragedd yncael
eudwyn yn mlaen, nid yn unigo berwvdd eu
rbwymedigaetb bersonol, ond o berwydd mai
iddynt hwy yn benaf yr ymddiriedwyd addvs2-
iad y plant, Y mae y plant hefyd i fod yn
dystion o'r orchwyliaeth bwysig' bon, fel y
byddai i ofu iachusol rbag digio Duw gael éi

wasgu yn gynar, dyfal, a dwys ar eu calonau :

gwel ])eut. xxxi. 12, 13. A'r dyeithr—sef y
proselytiaid, canys nis gallwn feddwl fod neb
arall gyda hwy y pryd hyn,

Adfeddyliadaü.— (1) Gellir gofyn, 'Gan
fod Duw wedi addaw rboddi Ai yn nwylaw
yr Israeliaid, pa angen oedd arnynt am ddefn-
yddio cynifer o wr a chynifer o ystrywiaa
i'w darostwng bi?' I hyngelHr ateb, y mvn
Duw i ddyn ddefnyddio y doethineb a'r gallu
â pha rai y cynysgaethodd efe ef, yn holl ddy-
benion pwysig bywyd ; ddart'od iddo ei gy'n-
ysgaetbu à'r galluoedd hyny i'r perwyl hn

;

ac y byddai yn anngbyson à'i fwriad grasol
ef iddo helpu dyn ar unrhyw bryd yn y fath
fodd tiel ag i wneuthur y gálluoedd à ro'ddasai
efQ iddo yn ddiddefnydd. (2) Yn unig yn y
defnyddiad ofoddion cyfreitblon ymaege'nrni
reswm i ddysgwyl bendith a chymhorth DÚw.
Sylwodd un o'r tadan, *Er iDduw wdptJ
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Ymgasgliad y hreìiliinoedd. JOSUA IX. Twyll y Gibeoniaid.

PENNOD IX.

TTT'EDI clywed hyn o'r holl frenhin-
^ ' oedd, y rhai oedd o'r tu yma i'r

lorddonen, yn y mynydd, ac yn y
gwastadedd, ac yn lioll lanau y môr
mawr, ar gyfer Libanus ; sef yr Heth-
iaid, a'r Amoriaid, a'r Canaaneaid, a'r

Phereziaid, a'r Hefiaid, a'r Jebusiaid;

2 Yna hwy a ymgasglasaut yn nghyd
i ymladd yn erbyn Josua, ac yn erbyn
Israel, o un-fryd.

3 ^ A thrigolion Gibeon a glywsant

dyn bebddo ei hun, ni fydd iddo ei achub heb-

ddo ei hun ;' ac am hyny y mae cydsyniad
ewyllys a chydweithredíad gallu dyn ei hun â
Duw yn anhebgorol angeniheidiol er ei gad-
wraeth a'i achubiaeth. Ÿ cydweithrediad hwn
yw yr ammod fawr, sine qua non, ar ba un y
bydd i Dduw gynorthwyo neu achub. ' Eithr

ai nid ceisio haeddu iachawdwriaeth trwy ein

gweithredoedd ein huuain yw hyn?' Nage:
canys y mae hyny yn annichonadwy, oddieithr

y gallwn brofi fod yr holl alluoedd meddyliol

a chorfforol ag sydd genym wedi dyfod oddi-

wrthym ac o honom ein hunain, a'n bod yn eu
cynal yn annibynol ar allu a haelioni ein Cre-

awdwr ; a bod pob gweithred o eiddo y rhai

hyn werth anfeidrol, i'vv gwneuthur yn gyf-

werth â'r nefoedd ag yr ewyllysiwn ei phwr-
casu. Nis gall estyn y llaw i dderbyn elusen

g\vr haelionus byth gael ei ystyried yn brid-

icerth am yr elusen a roddir. Saif y gair

hwnw byth yn wirionedd yn ei holl ranau,

Crist yw AwDwn iacha?vdfvriaeth dragwydd-
ol i'r rhai oll a uFYnDHANT iddo, Heb. v. 9.

PEN. IX. Adn. 1. Wcdi clywed hyn o'r

holl ýrenhinoedd] Ymddengys oddiwrth yr

hanes yma eu bod wedi clywed am ddym-
chweliad Jericho ac Ai yn mbarthau pellaf y
wlad ; a'u bod yn ofui arfau yr Israeliaid yn
gyffredinol ; abod y gwahanol arglwyddiaetli

au neu yr îs-lywodraethau, i'r rhai y rbanwyd
y wlad, gan deimlo eu diogelwch eu hunain
mewn perygl, yn penderfynu gwueuthur am-
ddiffyniad eu gwlad yn achos cyftYedin. Dyma
oedd y cam cyfrwysaf a allent ei gymeryd yn
eu hamgylchiadau hwy, ac felly ymgynghreir-
iasant i'r dyben i rodcii attaliad ar hynt yr Is-

raeliaid. Yn hoU lanau y mór niawr—sef

Môr-y-canoldir, glanau yr hwn a breswylid

gan y Plieniciaid, y Tyrusiaid, y Sidoniaid,

a'r Philistiaid. Y mae yn dra thebygol i'r

hoU rai hyn ymuno à'r Canaaneaid er eu di-

ogelwch cyffredin.

Adn. 2.Yna hwy aymgasglasantynnghyd]
Er eu bod yn llawer o frenhinoedd o wabanoi
genlíedloedd, ac yn ddiamau o walianol bleid

iau, ac wedi bod yn amrafaelio yn fynycb â'u

gilydd, eto y maeut oll yn penderfynu ymuno
yn erbyn Israel. na ddysgai Israel hyn
gan y Canaaneaid, sof abertbu hunan-lesâd er

mwyn y lles cyffredin, a dodi heibio boh gel-

yniaeth yn eu plith en liunain fel y gallont

ymuno o un fryd yn erbyn peehod, y gelyn
crffredin !
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yr hyn a wnaethai Josua i Jericho ac
i Ai.

4 A hwy a wnaethant yn gyfrwys,
ac a aethant, ac a ymddangosasant
fel ccnadon : cymerasant hefyd hen
sachlenau ar eu hasynod, a hen gos-
trelau gwin, wedi eu hollti hefyd, ac
wedi eu rhwymo,

5 A hen esgidiau baglog am eu
traed, a hen ddillad am danynt; a
holl fara eu lluniaeth oedd sych a
brithlwjd.

6 Ac a aethant at Josua i'r gwer-

Adn. 3. A thrigolion Gibeon a glywsant ]

Ymddengys mai y rhai hyn yn unig oeddynt
heb ymuno â'r cynghreirwyr. Meddylir mai
prif-ddinas yr Hefiaid oedd Gibeon, Wrth
ddosbarthu y tir syrthiodd i ran Benjamin,
pen. xviii. 25, a rboddwyd bi wedi hyny i'r

off'eiriaid, pen. xxi. 17: gwel ar pen. x. 2.

Dywed Eusebius fod tref o'r enw hwn yn ei

amser ef, bedair miUdir o du y gorllewin i

Bethel.

Adn. 4. .4 hioy a ivnaethant yn gyfrwys\
Goddefir cyfrwysdra o'r fath yma gan bob cen-

edl, ac ystrywiau mewn rhyfel a ystyrir oll

fel yu gyfreithlon. Y mae naw o bob deg o'r

buddugoliaethau a ennillir, fel y sylwa Clarke,

yn cael eu priodoli i ystryw : y mae pob ochr

yn eu harferyd, ac am hyny nis gall neb eu
condemnio. Collwyd Uawer o amser a llafur

yn yr ymofyniad, ' Ai ni ddywedodd y Gibeon-

iaid gelwydd ?' Do, yn ddiau ; ond pa beth

yw byny i ni? Nid yvv gair Duw yn eu can-

mol am hyny, nac yn eu dal allan fel siamplau
i ni. Gwnaetbant hivy yr hyn a wnaethai un-

rhyw genedl arall yn eu hamgylchiadau, ac

nid oes genym ni ddim i'w wneyd â'u siampl.

Pe buasent yn dyfod at yr Isiaeliaid, ac yn
ymostwng yn syml heb wrthsafiad na thwyll,

buasai yn llawergwell iddynt. Ymddangos-
asantfel cenadon—fel teyrn-genadon wedi eu

lianfon o wlad bell. Cyrnerasant hefyd hen
sachlenau ar eu hasynod, a hen gostrelau

gîvin—gan ffuantu eu bod wedi bod yn teithio

amrai ddyddiau ; a bod eu sachau, a'r costrel-

au grwyu geifr, yn y rhai y carient eu gwin
a'u dwfr, wedi treulio allan gan feithder y
daith. Mr. Brute, yr ymdeithydd Abyssin-

iaidd, a eilw y costrelau hyn girbashes. Y
maent yn cael eu ffwneutbur yn gyffredin o

ledr cryf, a'u gwnío fel ag i ddaí unrhyw
wlybedd.

Adn. 5. A hcn esgidiau baglog am eu traed]

Neu esgidiau clytiog. Cymerent arnynt fod

eu sandalau wedi eu treulio allan gan daith

hir ac anliawdd, a'u bod wedi gorfod eu clytio

yn fynych ar hyd y ffordd ; a bod eu dillad

hefyd wedi eu treulio yn deneu ; a bod yr byn
oedd yn weddill o'u bara wedi myned yn sych

abriihhoyd—wedi ysmotio gan henaint; neu,

fel y mae mewn hen gyfieithiad Saesonig, wedi

ei f/yllu yn aml gan y pryfed a fagasent ynddo
trwy feithder yr amser ag y buasai yn eu

sacliau.

Adn. 6. O îolad bell y dacthom] 'Mewn
gwirionedd, nid oedd dim oud naw miUdir.'

—
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syll i Gilgal ; a dywedasant wrtho ef,

ac wrth wr Israel, O wlad bell y
daethora : ac yn awr gwnewch gyí-

ammod â ni.

7 A gwr Israel a ddywedasant
wrth yr Hefiaid, Nid hwyrach dy fod

yn ein mysg yn trigo
;
pa fodd gan

hyny y gwnaf gyfammod â thi ?

8 A hwy a ddywedasant wrth Jo-
sua, Dy weision di ydym ni. A Josua
a ddywedodd wrthynt, Pwy ydych ?

ac o ba le y daethoch ?

9 A hwy a ddywedasant wrtho, Dy
weision a ddaethant o wlad bell iawn,

o herwydd enw yr Arglwydd dy
Dduw : canys ni a glywsom ei glod
ef, a'r hyn oll a wnaeth efe yn yr
Aifft;

10 A'r hyn oll a wnaeth efe i ddau
frenin yr Amoriaid, y rhai oedd o'r tu

hwnt i'r lorddonen ; i Sehon brenin

BüNTiNG. Acn awr gwnewch gyfammod â
ni—Heb. Mreihu lanu berith, ' torwch ncu
wahenwch yr aberth cyfammoclol gyda ni.'

Ymddengys oddiyma fod gan baganiaetli y
pryd hyn ei hebyrth, a bod cyfaramodau yn
cael eu cadarnhau ganddynt trwy aberthu i

wrthddrychau eu haddoliad.

Adn. 7. Iliuyrach dy fod yn ein myng yn
irigo] Sef yn y wlad hon, ac felly dy fud o'r

bobl hyny ag y gwaherddir i ni wneyd unrliyw
gyfammod â hwyut : gwel Exod. xxiii. 32, a
xxxiv. 12, Deut. vii. 2. Y mae yn rhyfedd i

wr Israel feddwl hyn, gan i'r Gibeoniaid ym-
ddwyn mor gyfrwys ; ac y mae yr un nior

ryfedd, gan fod y fath feddwl gauddynt, idd-

yntymddwyn mor anochelgnr.

Adn. 8. Dy loeision di ydipn ni] Yn dy-
muno gwneulbur cyfammod â thi ar unrhyw
ammodau. Ymddengys mai dyma yr uuig
atebiad a roddasant hwy i ofyniad honuriaid
Israel ; a rhoddasant hwn i Josua, nid i'r

honuriaid, gan eu bod yn gweled mai Josua
oedd y cadfridog. I'ioy ydych ? ac o ba le y
daethoch ?—i'r cwestiynau hyn o eiddo y cad-

fridog teimlent eu hunain yn rhwym i roddi

atebion cyfeiriol ; a gwnant hyny yn bur gyf-
rwys, trwy gymysgedd o wir, celwydd, a rhag-
riíh.

Adn. 9. hericydd enw yr Arghcydd dy
Dduic] Ymaentyncymerydarnynteu bod wedi
gwneuthur y daith hon ar gyfrif crefyddol ; ac
fel yn arwyddo fod ganddynt y parcli mwyaf
i Jehofa, gwrtliddrych addoliad yr Israeliaid

:

hyn oedd ragrith. Canys ni a glywsom ei

glod ef—\\y\\ oedd wir: yr oedd hanes y rhyf-

eddodau awnaethai Duw yn yr AiíTt, agoich-
fygiad Sehon ac Og, wedi cyraedd dros hoU
wlad Canaan ; ac o herwydd' hyn yr oedd y
trigolion yn frawychus. A'r Gibeoniaid, gau
wybod nas gallent hwy sefyll lle y syrthiasai

y fath fyddinoedd cryfion, a ewyllysient wneyd
yr Israeliaid yn gyfeiliion iddynt.

Adu. 10. A'r hyn oll a wnacih cfe i ddau
frenin yr Amoriaid] Y maent yn gyfrwys

Hesbon, ac i Og brenin Basan, yr
hwn oedd yn Astaroth.

11 Am hyny ein henurìaid ni, a
holl breswylwyr ein gwlad, a lefar-

asant wrthym ni, gan ddywedyd, Cy-
merwch luniaeth gyda chwi i'r daith,

ac ewch i'w cyfaríod hwynt ; a dy-
wedwch wrthynt, Eich gweision yd-
ym : yn awr gan hyny gwnewch gyf-

amraod â ni.

12 Dyma ein bara ni : yn frwd y
cymerasom ef yn Ihiniaeth o'n tai y
dydd y cychwynasom i ddyfod atoch

;

ac yn awr, Avele, sych a brithlwyd
yw.

13 Dyma hefyd y costrelau gwin a
lanwasora yn newyddion ; ac wele,

hwynt wedi hollti : ein dillad hyn
helyd a'n hesgidiau a heneiddiasant,

rhag meithied y daith.

14 A'r gwr a gymerasant o'u hym-

yn crybwyll y petbau hyny ynunig awnaeth-
j>wyd iywamser yn ol, lieb son dim am hoilti

yr lorddonen, neu ddinystrio Jericho ac Ai,
megys pe buasent yn byw mor bell fel nad
oedd clod y pethau hyny wedi eu cyraedd
hwy eto.

Ado. 11. Amhynyein hemiriaid ni] Casgla
rl)ai oddiwrth hyn nad oedd ganddynt frenm :

gwel ar pen. x. 2.

Adn. 12, 13. Dyma ein bara ni; yn fricd

y cymerasom ef ^c.] Yr oedd hyn oli, a'r

hyn a ganlyn hyd ddiwedd adn. 13, yn gel-

wydd, wedi ei lunio yn unig i dwyllo yr is-

raeliaid ; a hyn a wnaeut i gadweu bywydau
eu hunain, gan eu bod yu dysgwyl y rhoddid
holl drigolion Canaau i'r cleddyf.

Adn. 14. A'r gwi/r a gy?nerusant o'u hym-
borih] I edrycli a oedd eíe, fel y dywedent
hwy, yn sych a brithlwyd. Neu gwnaethant
hyn, yn ol barn Uawer, mewn ílbi dd o gyfeill-

gancch ; canys ystyrid cydfwyia bob amser,
yn ngwiedydd y dwyrain, yn arwydd o gyf-

eillgarwch digyl'newid; ac y mae y rhai a
fwytânt hyd yn nod halcn gyda'u giiydd, yn
eu teimio eu hunain wedi eu rhwymo trwy
hyny mewn cyfammod bythol. Ond y dar-
lieniad ar ymyl y ddalen yw, derbyniasant y
gwi/r er mwgn eu hymborth; ac ni ddylai y
darlleniad hwn, ebai Clarlíe, gael ei wrthod ar
frys. Ac nid ymgì/nghorasant ä genau yr
Arghcydd—gwnaetliant gyfammod à'r Gibe-
oniaid heb ymgynghori à Duw trwy yr Urim
a'r Thummim, yr liyn oedd yn dia beius yn-
ddynt, gan ei bod yn wúÚn'eàwladwriaet'hoU
ac yn dal cysylltiad agos àg awdurdod ac an-
rhydedd Duw eu Brenin. Er fod yn debygol,
pe buasent hwy yn ymgynghori â Duw, y cyd-
syniasai efe i arbed y Gibeoniaid ; eto dylasai
hyny gael ei wneyd gyda mwy o ocheiiad. gan
eu rhwymo ar yr un pryd i dderbyn v wir
grefydd. Yn mhob gorciiwyl pwysig dylem
ninau ymgynghori â Duw trwy ei air a gwe-
ddi. Mynych y niae eiu gorchwylion yn af-

Iwyddo, am nad ydym yn ' ymgynghori à
gcnau yr ArgUwdd.' Pe baem vn ein holl
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borth hwynt, ac nid ymgynghorasant
â genau yr Arglwydd.

15 Felly Josua a wnaeth heddwch
â hwynt, ac a wnaeth gyfammod â

hwynt, ar eu cadw hwynt yn fyw :

tywysogion y gynuUeidfa hefyd a

dyngasant wrthynt.
16 Ond yn mhen y tridiau wedi idd-

ynt wneuthur cyfammod â hwynt,
hwy a glywsant mai cymydogion idd-

ynt oeddynt hwy, ac ìuai yn eu mysg
yr oeddynt yn aros.

17 A meibion Israel a gychwynas-
ant, ac a ddaethant i'w dinasoedd
hwynt y trydydd dydd : a'u dinas-

oedd hwynt oedd Gibeon, a Cephi-

ra, Beeroth hefydj a Ciriath-jear-

im.

18 Ond ni tharawodd meibiou Is-

rael mo honynt hwy ; oblegid tywys-
ogiou y gynulleidfa a dyngasai wrth-
ynt myn Arglwydd Dduw Israel: a'r

holl gynulleidfa a rwgnachasant yn
erbyn y tywysogion.

íFyrdd yn ei gydnabod ef, caem hwynt yn fwy
esmwyth, diogel, a üwyddiannus.
Adn. 15. Felly Josua a wnaeth heddwch â

hwynt] Neu a gytunodd i'w derbyn hwynt i

gysylltiad cyfeillgar â'r Israeliaid, ac i arbed

eu bywydau a'u meddiannau : ac ymrwymodd
ty wysogion Israel at hyny, gan ei gadarnhau â

llw. Ac a wnaeth gyfammod â hwynt—gan

mai yr un geiriau a arferir yma ag yn adn. G,

gallwn feddvvl i'r cyfammod hwn gael ei wneyd
yn y ífordd gyfFredin, trvvy i aberth gael ei oíî-

rymu ar yr achlysur, a'i waed gael ei dywallt

gerbron yr Arglwydd: gwel ar Gen. xv. 10, &c.

Adn. 16. Ond yn mhcn y tridiau, <^~c.] Gell-

id yn liawdd gaei allan y twyll yn yr amser

byr hwn, trwy nad oedd Gibeon yn mhell oddi

wrth Gilgal : gwel ar adn. 6.

Adn. 17. A meibion Israel—a ddaethant

Vw dinasoedd hwyni] Y mae yn debygd, pan

gawsant allan y twyll, i Josua anfon miutai i

chwilio eu gwlad, ac i edrych pa ddefnydd a

ellid ei wneyd o honi wrth gario y ihyfel yn

mlaen â'r Canaaneaid. Bu rhai o'r dinasoedd

a grybwyllir yma mcwn bri mawr wedi liyn

yn mhlith yr Israeliaid ; a dewisodd Duw
wneuthur un o honynt, SL-f Ciriath-Jearim, yn
drigfa i arch y cyfammod am ugain mlynedd,

yn nheyrnasiad Saul a Dafydd.

Adn. 18. A'r holl gynuUeidfa a rwgnach-

asant] Yn unig o aclios eu bod wedi eu hara-

ddifadu o anrhaith y Gibeoniaid ! Yr oeddynt

yn awr dan lawn ddylanwad ysbryd ysglyf-

aethus, agwelai Duwou tuedd at hyn ; ac am
hyny, ar amserau neiUduoI, efe a waharddai

iddynt yspaii y dinasoedd gorchfygedig, fel yu
achos Jericho.

Adn. 19. Ni a dyngasom wrthyní] Er i'r

Israeliaid gael eu twyäo yn yr achos hwn, ac

i'r cyfamraod 'gaei ei wneyd ar dybiaeth ben-

odol ag y profwyd wcdi hyny na feddai un sail

mewn gwirionedd, ac o ganiyniad fod vr hoU
S8

19 A'r hoU dywysogion a ddywed-
asant wrth yr holl gynulleidfa, Ni a
dyngasom wrthynt i Arglwydd Dduw
Israel : am hyny ni allwn ni yn awr
gyífwrdd â hwynt.

20 Hyn a wnawn ni iddynt hwy :

Cadwu hwynt yn fyw, fel na byddo
digofaint arnom ni ; o herwydd y ilw

a dyugasom wrthynt.
21 A'r tywysogion a ddywedasant

wrthynt, Byddant fyw (ond byddant
yn tori cynud, ac yn tynu dwfr i'r

holl gynulleidfa) fei y dywedasai j
tywysogion wrthynt.

22 f Yna Josua a alwodd arnynt

;

ac a lefarodd wrthynt, gan ddywedyd,
Paham y twyllasoch ni, gan ddywed-
yd, Pell iawn ydy^n ni oddiwrthych

;

a chwithau yn preswylio yn ein mysg
ni?

23 Yn awr gan hyny melldigedig
ydych ; ac ni ddianc un o honoch rhag
bod yn ^aeí/t-weision, ac yn tori cyn-
ud, ac yn tynu dwfr i d fy Nuw.

ymrwymiad o du yr Israeliaîd twylledig yn
cael trwy hyny ei ddiddymu ; eto, am fod y
tywysogion wedi bioyta gyda hwynt, otfrymu

aberth cyfammodoL, a thyngu i Jehofa, nid

ystyrieut eu hunain yn rliydd i dori ammodau
y cytundeb, cyn belled ag y perthynai i fyw-
ydau y Gibeouiaid. Fod eu hymddygiad ya
hyn yn dra boddhaol gan Dduw sydd amlwg
oddiwrth hyn, nad yvv Josua raewn un man
yn cael ei feio am wneyd y cyfammod hwn,
ac arbed y Gibeoniaid ; ac i Saul, yr hwn yn
rahen 400 o flynyddau ar ol hyu a dybiai ei

fod ef a'r Israeliaid wedi eu rhyddbau oddi

wrth y rwymedigaeth yraa, ac o ganlyniad a

oithrymodd ac addyfethodd y Gibeoniaid, gael

ei gospi am ddiddymu y cynghrair hwn : gwel
2 Sam. xxi. 2—9, Ezec, xvii. 18, 19. Y mae
hyn yn profi nad oedd y gorchymyn i ddyfetha

y Canaaneaid mor ddiammodol ag y meddylir
yn gyíììedin ; ac y dylai gael ei ddeall ond
odid fel yn cyfeirio at ddinystr bodolaeth

wladwriaelhol y cenhedloedd Canaaneaidd, yn
hytrach nag at ddinystreu bywydau: gwelar
Deut. XX. 10—17.
Adn. 20. Fel na hyddo dìgofaint arnom ni

herwydd y llw] Canys y mae auudoniaeth

yn drosedd o*r trydydd gorchymyn : gwei ar

Ëxod. XX. 7. Y mae y neb a gadarnhao ei

addewid â llw, yn erfyn am ddialedd dvvyfol

arno ei hun os tyr efe ei addewid yn wirfoddol,

ac y mae ganddo reswra i ddysgwyl y cymer
cyfiawnder dwyfol ef ar ei air.
' Adn. 21. Ond byddant yn tori cynud] Sef

coed neu danwydd ; ac yn tynu dwfr i'r holl

gynulleidfa—at wasanaeth Duw yn y tabern-

acl, adn. 23. Ond tybia rhai mai math ar

ymadrodd diarebol yw hwn, yn arwyddo y
cyflwr isaf o gaethwasanaeth, er y dichon iddo

yma gael ei ddeall yn llythyrenol hefyd ; gwel

ar adn, 23.

Adn, 22. Yna Jotua a alwodd arnynt] T
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24 A hwy a atebasant Josua, ac a
ddywedasant, Yn ddiau gan fynegi y
mynegwyd i'th weision, ddarfod i'r

Arglwydd dy Dduw orchymyn i Mo-
ses ei was roddi i chwi yr holl wlad
hon, a dyfetha hoU drigolion y wlad
o'ch blaen chwi ; am hyny yr ofnas-

om ni yn ddirfawr rhagoch am ein

heinioes, ac y gwnaethom y peth hyn.

25 Ac yn awr, wele, ni yn dy law

mae yn debyg fod nid yn unig y cenadon, ond
;

henuriaid Gibeon hefyd, yn wyddfodol yn awr.
'

Adn. 23. Ynawr ganhynymelldigedigyd-
ych] Y mae yn auilwg nad oes dim ond caelh-

wasanaeth barhaus yn gyuwysedig yn mell-

dithiad y Gibeoniaid, fel yn eiddo Cam a'i

biliogaeth, Gen. ix. 25. Dygwyd hwynt dan
deyrnged i'r Israeliaid, cyflawnent y swyddau
isaf, diddymwyd eu bodolaeth wladwriaethol,

ac ni oddefid iddynt ymgoríTori â'r Tsraeliaid.

A gallwn feddwl yn rhesymol mai dymaoedd
bwriad Duvv gyda golwg ar yr hoU genhedl-

oedd Canaaneaidd, ebai Clarke : y rhai nid
ymwrthodent â'u heilunaddoliaeth, &c., oedd-

^

ynt i gael eu dyfetha
; y rhai a wnaent, oedd-

ynt i gael eu cadw yn fyw, ar yr ainmod o

ddyfoddan deyrngcd, agwasanaethu fel caeth-

weision : gwel ar Deut. xx. 17- Yn tori cyn-

ud, ac yn tynu dwfr—yr oedd gwarthusrwydd

y cyflwr hwn yn gorwedd nid yn ei lafurus-
\

rwydd neu ei galedrwydd, ond yn ei fod yn
waith cyff'redin benywod, os oedd yr hen arfer-

ion yn mhlith yr un bobl yu gyfryw ag a fí'yn-

ant yn awr. Y mae yr yradeithwyr yn y
gwledydd hyny yn gosod allan gasglu tan-

wydd, a chario dwfr, fel gwaith neiílduol y
bevywod. Oddiwrth yr amgylchiad yma ym-
resyma Mr. Harmer fel hyn :

' Nid ymdden-
pys fod chwerwder dedfryd y Gibeoniaid yn
pyuwysedig yn nghaledi y wasauaeth a erchid

iddynt, canys arferai gwragedd a phlant gyf-

lawni yr hyn a ofynid ganddynt ; ond yu eu i

difreiniad oddiwrth wasanaeth briodol dynion,
Bef dwyn arfau ; a'u dedfrydiad hwy a'u liil- >

iogaeth am byth at waith benyicod. l'eidio eu
derbyn fel cynghreiriaid ydoedd chwerw ; eu
diarfogi hwy y rhai oeddynt wedi bod yn rhy-

'

felwyr, a'u dedfrydu at waith benywod, yd-
oedd chwerwach ; eithrestyn y diraddiad hwn

,

at eu hiliogaeth, ydoedd y chwerwaf o'r cvvbl.

Nid rhyfedd dywedyd eu bod yn yr amgylrh-
iadau hyn wedi eu melldithio.'— Sylwadau,
cyf. i V. dal . 297. / dí/fy Nuw—y wasanaeth
hon yn unig a grybwyìlir yma, am niai hi oedd
eu gwasanaeth barhaus, yn gyntaf yn y tabern-

acl, ac wedi hyny yn y deml, oddiwrtíi yrhyn,
fel y tybia rhai, y gelwid hwy ' Nethiniaid,"

1 Cron. ix. 2, Kzra ii. 43 ; ti a y darfu i'w gwas- .

anaeth i'r 'holl gynuUeidfa,' adn. 21, i fcsur
i

mawr beidio ar ol i'r Israeliaid gael eu gwas-
gavu i'w gwahanol breswylfeydd. Ond gwel
ar adn. 26.

'

|

Adn. 24. Am hyny yr ofnasom ni yn ddir-
j

fawr rhagoch am ein heinioes] Hunan-gadwr-
í

aeth, yr hon yw doddf gryfaf natur, a ddysgai !

iddynt y mesurau hyny a fabwysiadwyd can- i

ddynt; a dadleuant hyn fel y cymheliiad ì'w !

bymddygiad.

di : fel y byddo da ac union yn dy
olwg wneuthur i ni, gwna.

26 Ac felly y gwnaeth efe iddynt

;

ac a'u gwaredodd hwynt o law meib-
ion Israel, fel na laddasant hwynt.

27 A Josua a'u rhoddodd hwynt y
dwthwn hwnw yn gymynwyr coed,
ac yn wehynwyr dwlr, i'r gynulleidfa,

ac i allor yr Arglwydd, hyd y dydd
hwn, yn y lle a ddewisai efe.

Adn 25. Wele ni yn dy law di] Yn hollol

dan dy awdurdod ; fel y byddo da ac union
yn dy olwg wneuthur i ni—pa beth bynag a
orchymyna cyfiawnder a thrugaiedd 'i ti ei

wneutbur i ni, gwna ef. Dysgwylient gyf-
iawnder, o herwydd iddynt dwyllo yr Israel-
iaid ; ond dysgwylient drugaredd hefyd, am
ddarfod eu gyru i arferyd y ddyfais hon rhag
colli eu bywydau. Y mae yr apeliad hwn at
Josua yn Ilawn destlusrwydd a iheswm cryf.

Boed i ninau yr un modd ymostwng o flaen
ein Gwaredwr bendigedig, a dywedvd, ' Wela
ni yn dy law di : gwna â ni feÌ y byddo da yn
dy olwg. Yn unig achub ein heneidiau : dvro
i ni ein heinioes yn ysglyfaeth, a gad i ni dy
wasanaetiiu di yn ol dy ewyllys !'

Adn. 26. Ac felly y gwnâelh efe iddynt]
Hyny yw, efe a ymddygodd tuag atynt yn ol

cyfiawnder a tbrugaíedd. Efe a'u íwaredodd
hwynt o law meibion Israel, fel na laddasanl
hwynt—dyraa drugaredd; ac efe a'u gwnaeth
hwynt yn gymynwyr coed ac yn wehynwyr
dwfr i'r holl gynulleidf.i—dyma gyfiawnd'er.
Fel hyn ni wnaeth Josua ddim ond yr hyn
oedd dda ac union, nid yn unig yn ei "olwg ei

hun, ond hefyd yn ngolwg yr Arglwydd. Pa
hyd ar ol hyn y cadwyd y Gibeoniaid fel pobl
wahanedig, uis gwyddom ; ond y mae vn e»»-

lur oddiwith yr amgylchiad a grybwvllwyd
ar adn. 19, eu bod yn bodoli yn amser Dafvdd.
Ni chrybwyllir am danynt ar ol y caeth<;ìud-
iad ; ac y mae yn debyír eu bod agos wedi eu
dileu trwy yr erledigaeth a godwyd yn eu
herbyn gan Saul. Tybia rhai^ fel "y n()dwvd
Ticliod, fod y Gibeoniaid yn bodoli da'n yr enw
Nethiniaid ; 'ond,' ebai Claike, ' nid "oes un
pr.-iwf eglur hyn : y mae yn debyg mai caeth-
weision o hiliogaeth wahanol oedd y Netbin-
iaid.*

Adn 27. Yn gymynwyr coed] Yr nn peth
a 'thori cynud,''neu danwydd, adn. 21, 23;
oddiwrth cymynu—tori, naddu, cwympo: ac
yn îcehynu-yr dufr—yr un peth "a 'thvEu
dwfr,' adn. 21,23; oddiwrth gicehynu-^iy-
wallt allan, arllwys, neu ddyhyspyddu. Dy'l-
asai ein cyfieithwyr Cymreig arferyd yr uu
geiriau yn y tair adnod, fel y gwnaèth y cyf-
ieithwyr Saesouig.

Adfeddyliadau.—(1) Yn y bennod hon ni
a welwn i'r Gibeoniaid ddywédvd celwydd i

gadw eu heinioes. Nis gail uuihyw fuddiol-
deb a gyrhaeddirgyfiawnhau hyn ;" ac ni eiwir
arnom ni i ddylyn eu siampí hwy yn hyn.
Dylem gofio mai paganiaid oedd 'y Gibeòn-
iaid, ac nas gellid dysgwyl pethâu Ilawer
gwell oddiwrthyut h^'w": gwel vr adfeddvl.
iadau ar pen. ii. (2) Ni a weln hefvd "na
ennillasant hwy ddim trwy eu hanwiredd. Pö
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Pum hrenìn yn rhyfela JOSUA X. yn erhyn Giheon.

PENNOD X.

A PHAN glybu 'Adonisedec brenin
-^ Jerusalem i Josua ennill Ai, a'i

difrodi lii, (fel y gwnelsaiefe i Jericho
ac i'w brenin, felly y gwnaetliai efe i

Ai ac i'w brenin) a heddychu o drig-

olion Gibeon âg Israel, a'u bod yn eu
mysg hwynt

:

2 Yna yr ofnasant yn ddirfawr

;

oblegid dinas fawr oedd Gibeon, fei

un o'r diuasoedd brenhinol ; ac o her-

wydd ei hod yn fwy nag Píì ; ei hoU
wr hefyd oedd gedyrn.

3 Am hyny Adoiiisedec brenin Je-

rusalem a anfonodd at Hoham brenin
Hebron, ac at Piram brenin Jarmuth,
ac at Japhia brenin Lacìs, ac at Debir
brenin Eglon, gau ddywedyd,

4 Deuwch i fyny ataf fi, a chyn-

buasent yn dyfod yn mlaen yn dêg i geisio

Leddwch, ac yn ymwrtliod à'u heilunaddol-

iaeth, cawsent eu bywydau ar ammodau an-

rhydeddus. Ond yn yr achos hwn prin y
diangasant â'u bywydau ganddynt, a llwyr

amddifadwyd hvvy o'u rhyddid gwladol. Y
mae melldith Duw hyd yn nod ar y daioni a

geisir trwy foddion annghyfreithlon. (3) Ni
a welwn hefyd mor bwysig yr ystyrid Ìlw yn
mysg pobl Dduw : hwy a ' dyngent i'w niwed
eu hunain, ac ni newidient.' Ar ol iddynt un-

waith yrarwymo i'w Gwneuthurwr, ni chred-

ent y gallai unrhyw gyfnewidiad amgylchiad-

au gyfiawnhau ymadawiadoddiwrth rwymed-
igaeth mor arswydus. Fel hyn, ddarllenydd,

y dylit tithau ofni celwydd, a pharchu liw.

PEN. X. Adn. 1. A phan glyhu Adonise-
dec] Ymae yr enwhwn yn2ií\vyà.àoarglwydd

cyfiawnder ; a meddylir i'r brenhinoedd Ca-

naaneaidd gyraeryd yr enw hwn mewn efel-

ychiad i enw hen frenin patriarchaidd y ddinas

hon, Melchisedec, yrhwn yr arwyddaeienw
frenin cyfiawnder ; tybiaeth nad yw yn an-

nhebygol pan yr ystyriom enwogrwydd Mel-
chisedec : gwel ar Gen. xiv. Brenin Jerusa-

lem—meddylir gau lawer i'r ddinas hon gadw
yr enw Saleni, yr hwn y tybiant hwy iddi ei

gael yn amser Abraham, hyd nes i'r Israeliaid

ddyfod i wlad Canaan, a chymeryd meddiant

honi, pryd y galwasant hi Jerusalem, oddi

wrth Jarash a Shalum, 'meddiannu hedd-

wch ;' neu oddiwrth Jerus (yr un a Jebus) a

Shalem, trwy i'r lle fod yn perthyn i'r Jehus-

iaid. Gelwir Jerusalem yn Jebus yn 1 Cron.

xi. 4. Ileddychu o drigolion Gibeon äg Israel

—eu bod yn gyfeillgar â hwynt, ac wedi ym-
ostwng i'w cyfreithiau.

Adn. 2. Dinas fawr oedd Giheon, fel un
d'r dinasoedd brenhinol] Nid dinas â brenin

ynddi ; ond un fawr, yn cael ei phreswylio a'i

íiamgaeru yn dda, fel yr oedd y dinasoedd

hyny yn gylfredin lle y cartrefai brenin. Nid
yvv yn debyg fod gan y Gibeoniaid frenin, gan
nad ydym yn darilen uiewn un man am dano.

Ymddengys mai gwerinlywodraeth fechan a

40

orthwywch fi, fel y tarawom ni Gibe-
on : canys hi a heddychodd â Josua,
ac â meibion Israel.

5 Am hyny pum brenin yr Amor-
iaid a ymgynuUasant, ac a ddaethant
i fyny, sef brenin Jerusalem, brenin
Hebron, brenin Jarmuth, brenin La-
cis, a brenin Eglon, hwynt-hwy a'u

holl fyddiuoedd, ac a wersyllasant
wrtli Gibeon, ac a ryfelasant yn ei

herbyn hi.

6 f A gwr Gibeon a anfonasant at

Josua i'r gwersyll i Gilgal, gan ddy-
wedyd, Na thyn ymaith dy ddwyiaw
oddiwrth dy weision ; tyred i fyny yn
fuan atom ni, achub ni hefyd, a chyn-
orthwya ni : canys holl frenhinoedd
yr Amoriaid, y rhai sydd yn trigo yn
y mynydd-dir, a ymgynullasant i'n

herbyn ni.

grymus oeddynt, yn cael eu llywodraethu yn
unig gan henuriaid, pen. ix. 11.

Adn, 3. Adonisedec brenin Jerusalem a an-

fonodd] Naill ai am ei fod ef yn uwch na'r

brenhinoedd erelU hyn ; neu ynte am mai efa

oedd agosaf i'r perygl, a'r mwyaf blaenllaw

yn y gwaith. At Iloham brenin Hebron—
yr oedd y ddinas hon yn sefyll yn y mynydd-
au o du i deau i Jerusalera, o ba le yr oedd
oddeutu 30 milldir o ífordd ; a syrthiodd i

Iwyth Juda. Piram brenin Jarmuth— yr
oedd dwy ddinas o'r enw yma ; un yn perthyn
i Iwyth Issacar, pen. xxi. 29. Yr un a gry-

bwyllir yma a syrthiodd i Iwyth Juda, pen.

XV. 35; a meddylir ei bod oddeutu 18 miUdir
Jerusalem. Japhia hrenin Lacis—y mae

y ddinas hon yn glodfawr yn yr ysgrythyr.

Yma y lladdwyd Amasia gan fradwyr, 2Bren.
xiv. 19, Gwarchaewyd hi gan Senacherib,

2 Bren. xviii. 14, 17 ; ao yn ddiefFaith gan
frenin Assyria, Esay xxxvii. 8. Gwarchae-
wyd hi hefyd gan fyddin Nebuchodonosor, Jer.

xxxiv. 7. Syrthiodd hon hefyd i ran Juda,

pen. XV. 39. Debir hrenin Èglon—y mae y
fan lle y safai hon yn dra ansicr ; ond oddi

wrth pen, xv. 39 ni a ddysgwn iddi syrthio i

ran Juda.
Adn. 4. Fel y tarawom ni Giheon] Efe a

benderfynai wneuthur hyn naiU ai o gallineb^

fel y gallai ail gymeryd y ddinas, am ei bod
yn ddinas gadarn, ac o bwys mawr i'w wlad
ef ; neu ynte mewn gwylltineb, fel y ceryddai

efe y dinasyddion am wneyd heddwch gyda
Josua.

Adn. 5. Pum hrenin yr Amoriaid] Y mae
hwn yn enw cyíFredin ar y Canaaneaid; ac y
.mae yn dra thebygol iddynt gael yr enw hwa
am mai yr Amoriaid oedd y llwyth neu y gen-

edl gryfaf yn y wlad hòno. Trigolion Jeru-

salem oeddynt Jebusiaid, pen, xv. G3; trigol-

ion Iltíbron oeddynt IJethiaid, Gen. xxiii. 2, 3;

a'r Gibeoniaid oeddynt Ilefiaid, pen. ix. 7 ; ac

eto gelwir y rhai hynoll yn Amoriaid y^^ ach-

lysurol, ond odid am fod y llwyth hwnw yn
dra lluosogac.bryf,

Adn. ü. Na Ihyn ymaith dy ddwylaw oddi



Yr Arglwydd yn dryUio JOSUA X. y cynghreirwyr.

7 Felly Josua a esgynodd o Gilgal,

efe a'r holl bobl o ryfel gydag ef, a'r

holl gedyrn nerthol.

8 "fí A'r Arglwydd a ddywedodd
wrth Josua, Nacofna rhagddynt: ca-

nys yn dy law di y rhoddais hwynt;
ni saif ueb o honynt yn dy wyneb di.

9 Josua gan hyny a ddaeth yn ddi-

atreg atynt hvyy : cunys ar hyd y nos
yr aeth efe i fyny o Gilgah

wrth di/ weision] Nac esgeulusa ac' nac oeda
ein c\noithwyo ui, â'r iliai y gwnaethost gyf-

ammod, pen. ix. 15.

Adn. 7- FeUy Josua a esgynodd o Gilgal]

Wedi iddo yn ddiamau ofyncynghorganDduw,
yr hyn a arwyddir yn yr atebiad a roddes

Duw iddo ef, adn. 8.

Adn. 8. Hac ofna rhagddynt] Rhag nerth

y gelynion, er lluosoced ydynt ; canys yn dy
law di y rhoddais hwynt. Ac nac amheua
ddaioni dy achos, a dilysrwydd dy alwad : er

dy fod i gynorthwyo y Gibeoniaid, yr wyt ti

ar ftbrdd dyledswydd, ac y raae Duw gyda
thi.

Adn. 9. Josna gan hyny a ddaeth yn ddi-

atreg alynt] Trwy deilhio yn gyflym ar hyd
y nos ; ac wrth syrthio mor ddisymwth ar y
brenhinoedd cynghreiriol hyn, taflwyd hwynt
yn ddiatreg i ddyryswch. Gwelsom eisioes

nad oedd o Gilgal i Gibeon ddim dros naw
luilldir, er y dywed rhai fod deunaw neu ug-

ain.

Adn. 10. A'r Arglwydd à'u drylliodd

hwyììt] Gwnaeth Israel yr hyn a allent hwy,
ac eto Zfuw oedd y prif weithredydd, Salm
xliv. 3. Yn Gibeon—sef gerllaw Giheoìi^ca,-

nys y mae yn eglur nad oeddynt yn y ddinas;
ac felly y dylem ddeall y gair yn mewn am-
rai fanau ereill o'r ysgrythyr, fel yu arwyddo
dim mwy na cherllaw. IBeth-horon—i'r lle

a alwyd wedi hyny ar yr enw hwn : eithr ni

adelladwyd y ddinas nes i'r Israeliaid ymsof-
ydlu yn Nghanaan. Syrthiodd lluoedd o hon-
ynt ar yr ymosodiad cyntaf

; yna flbisant, ac
ymlidiwyd hwynt ar hyd fí'ordd Beth-horon.
Yr oedd dwy ddinas o'r enw yma, yr uicchaf
a'r isaf; ac yr oedd y ddwy yn llwyth Eph-
raim, ac wedi eu hadeiladu gan Seera merch
Ephraim, 1 Cron. vii. 24. Moddylir mai yr
un ag y sonir am dani yma yw Beth-horon
isaf neu y ddeheuol: gwel ^YelVs Geog.^ cyf.

ii. dal. 200. Yr oedd yn sefyll ar fryn bych'an

o du y gogledd i Gibeon. 'Hyd Azeca a hyd
Macceda—yr oedd y ddwy ddinas hyn yn
llwyth Juda, pen. xv. 35, 41.

Adn. 11. Yr Arglwydd a fwriodd arnynt
hioy gerig mawrion o'r nefoedd] Fel ag i

daraw y Canaaneaid ff"öedig, heb gyff'wrdd â'r

Israeliaid y rhai oeddynt yn eu hymlid ! Yr
oeddynt hwy wedi yspeilio y gwir Dduw o'i

anrhydedd, trwy addoli y cyrft' nefol ; ac yn
awr y mae y cyrft' nefol yn ymladd yn eu
herbyn hwythau, ac yn buddugoliaethu yn eu
dinystr. Amlach oeddy rhai afufeirw gan
y cerig cenllusg—dywed Joscphus fod mellt
a tharanau yn gymysg â'r cenllusg, yr hyn a
aU ymddangos yn debygol oddiwrth Hab. iii.

11. Ond dadleua rhai niai cerig yn ystyr

G

10 A'r Arglwydd a'u drylliodd
hwynt o flaen Israel, ac a'u tarawodd
hwynt â lladdfa fawr yn Gibeon, ac
a'u hymlidiodd hwynt lîordd yr eir i

fyny i Beth-horon, ac a'u tarawodd
hwynt hyd Azeca, ac hyd Macceda.

11 A phan oeddynt yn ffoi o flaen.

Israel, a hwy yn ngoriwaered Beth-
horon, yr Arglwydd a fwriodd arnynt
hwy gerig mawrion o'r nefoedd hyd

cyff"redin y gair, a feddylir yma; a'u bod yn
cael eu galw yn gerig cenllusg yn unig i

ddangos eu hamledd, a chyflymder eu disgyn-
iad. Ddarfod i gerig gwirioneddol syithio o'r

cymylau, osnid o uwchdermwy, sydd wirion-
edd tra anwadadwy ; a darfod i'r rhai hyn
syrthio mewn gwahanol barthau o'r byd sydd
hefyd yn wirionedd : gwel y daflen ganlynol.
Bu yr India Ddwyreiniol, America, Ffrainc,

yr Almaen, Lloegr, a'r Iwerddon, yn gystal a
gwîedydd ereill, yn dystion o'r ymddanghos-
lad hwn ; a gellir gweied ihai darnau mawr-
ion yn yr Amgueddfa Frutanaidd yu Llundain
y dydd hwn. Y mae yn sier y írallasai Duw
fwrw y fatli gerig a'r rhai hyn ar y Canaan-
caid, ara fod ei allu yn ddiderfyn ; ac y mae
yn eglur oddiwrth yr holl haues fod yma gvf-
ryngiad gwyrthiol. Oud y mae yn debycacb,
yn marn Ilawer, mai cenllusg, yn ystyr pri-

odol y gair, a olygir yn y testyn ; a darfod i

Dduw ar achlysuron ereill ddefnyddio cen-
llusg i ddyfetha dynion ac anifeiliaid, a brofir

yn helaeth yn mhla y cenllusg a syrthiodd ar
yr Aift'tiaid, Exod. ix. 18. ' Y m'ae cwar o
wydr yn awr o'm blaen,' cbai CIarke, 'wedi
ei gymeryd o ftenestr ddeheuol yn nh Mr.
Ball Crockerton, yn mhlwyf Longbridge
DevereII, swydd Wilts, trwy yr hwn yr aeth
careg genllusg ar gawod a syr'thiodd yno Me-
hefin 1, 1780, am ddau o'r gloch y prydnawn.
Y twU sydd hirgricn, ac wedi ei doii fel pe
gwnaethid ef âg adamant. Y niae yn dair
modfedd a hanner o dryfesur

; prawf ddarfod
i'r gareg a'i tyllodd, yr hon oedd oddeutu un
modfedd ar ddeg o amgylchedd, ddisgyn gyda
chyflymdra annirnadwy, onidê buasai raid íddi
dori y gwydr yn chwilfriw. Gwn i beled cyf-
legr fyned trwy gwar o wydr yn ffìenestr cab'an
llong, a gwneyd twll yr un fath yn gywir, heb
chwilfriwio na chymaint a chracio'^y gwvdr.
Afieidiol yw chwanegu ddarfod i'rgawod gen-
llusg hon wneyd niwed mawr, gan dori hyd
yn nod goedydd yn ddrylliau, a dyfetha "vr

hydyfiant yn mhob man lie y cyrhaeddai. Ond
a chaniatau i gawodydd anarferol o genllusg
syrthio yn Lloegr neu Ffrainc, a ydyw yn de-
bygol i'r fath gawodydd ddisgyn erioed vn
Ä'giclad yr Addewid' nen ei ch'yffiniau? 'Y
mae yn sicr iddynt wneyd. Albertus Aguen-
sis, uu o'r ysgrifenwyr yn y casgliad Gesta
Dei per Fraticos, wrth d'daríunio"rhyfeìgvrch
Baldwin I. yn y Tir Santaidd, a sy'lwaVpan
yr oedd ef a'i fyddin yn mynyddoedd Arcbia,
yn nghymydogaeth v'Mór'Jlârw, ddarfod idd-
ynt ddyoddef yn aunghredadwy oddiwrth ^ren-

Ihisg ofnadwy, rheio dychrynllyd, a gwlaio
ac eira annysgrifiadtcy^ fel àg y bu i ddeg-ar-
hugain o'ir gael eù Uadd öânddvnt: ìlist.
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Bwrw cerig JOSUA X. r nefoedd.

Azeca; a buant feirw: amlach oeífíf

y rhai a fu feirw gan y cerig cenllusg,

fíieros., dal. 307. Yr wyf fi yn casglu, gan
hyny, y gall niai cawod o genllusg a feddylir

;

a bod y gawod hon, er yu naturiol ynddi ei

hun, yn cael ei defnyddlo yn oruwchnaturiol
ar yr achlysur bwn, ac yn cael ei chyfeirio yn
wyrthiol i syrthio lle y gwnaeth, a gwneyd yr

hyn a ddarlunir. Ond yr wyf yn barod i add-

ef, er hyny, gan fod gwyrth dra rhyfeddol yn
cael ei gwneyd y pryd hyn, wrth beri i'r haul
a'r Ueuad aros, nad all fod amheuaeth y gall-

asai y gawod gerig, yr hon hefyd oedd wyrth-
iol, fod gerig gwirioneddol yn gystal a chen-

llusg. Cafodd y pwnc hwn o syrthiadceriggwir-

ioneddol o'rcymylau ei olrhain yn fanwl iawn
yn ddiweddar ; ac y mae nid yn unig y posibil-

rwydd o syrthiad y fath gerig o'r cymylau., neu
froydd llawer uwch, ond hefyd y sicrwyddo't

na'r rliai a laddodd meibion Israel â'r

cleddyf.

peth, wedi cael ei lawn egluro. Y sylweddau
hyn a elwir yn awr, mewn iaith athronyddol,

yn aeroliths neu awyr-gerig ; a'r daflen gan-
lynol, yr hon a wnaed gan M. Izarn, íferyll-

ydd tramor, a esyd allan amrywiaeth o ífeith-

iau o'r fath yma, ac a ddengys y lleoedd a'r

amserau yn y rhai y disgynodd y sylweddau
hyn, a'r dystiolaeth gan ba un y cynelir y
ffeithiau hyn. Gan fod mor ddichouadwy i

Dduw luchio cawod o gerig ar yr eilunaddol-

wyr hyn, hyd yn nod o'r lleuad, ag ydoedd
iddo attal y blaned hòno yn ei hynt, yr wyf
yu rhoddi ydaflen, ac yngadael i'rdarllenydd
benderfynu, yn yr. achos presenol, o blaid

aioyr-gerig neu gerig cenllusg, fel yr ym-
ddanghosa iddo ef yn fwyaf cydgordiol â'r

ífaith a adroddir yraa.

Sylweddau.

Cawod gerig
Cawod gerig

Careg fawr iawn
TaiT careg fawr
Careg 72 pwys
Oddeutu 1,200 ogerig; un

120 pwys, arall 60 pwys
Careg 59 pwys
Dwy gareg yn pwyso 20
pwys

Pentwr caregog
Careg 7i pwys
Careg
Careg
Cawod fawr o gerig
Oddeutu 12 gerig ,

Careg fawr 56 pwys
Careg 10 pwys
Careg oddeutu 120 pwys
Cawod gerig

Cawod gerig

Pentwr o haiarn, 70
troedfedd gubaidd

Pentwr o haiaru 1,400 p
Cawod gerig

Careg fawr, 2G0 pwys ....

Dwy gareg, 200 a 300 p.

Careg 20 pwys
Amrai gerig, o 10 i 17 p.

Lleoedd eu disgyniad. Amser eu disgyniad.

Rhufain Dan Tullus Hostilius ....

Rhufain ....„ jConsuls, C. MartiusaM.
Torquatus

Ger afon Negos, Thrace.. Ail fl. o'r Olymp. 78
Thrace Fl. cyn I. G. 452
GerLarissa, Macedonia.. lonawr, 1706

GerPadua, yn yrEidal... Yn 1510
Myn. Vasier, Proyence... Tach. 27, 1627.

Liponas, yn Bresse
Niort, Normandy
Luce, yn Le Maine
Aire, yu Artois
Le Cotentin
Cytfiuiau Agen
Sienna, Tuscany
Wold Cottage, sir Gaeref.

Portugal
Sale, parth o'r Rhone ....

Benares, ludiaDdwyr
Plann, ger Tabor, Bo-
hemia

Medi, 1753
Yn 1750
Medi 13, 1768.....

Yn 1768
Yn 1768
Gorph. 24, 1790 ..

Gorph. 1794
Rhag. 13, 1795 ...

Chwef. 19, 1796 ..

Mawrth 17, 1798,
Rhag. 19, 1798 ...

Gorph. 3, 1753

Tystiolaeth.

America 'Ebrill 5, 1800

Abakauk, Siberia ......... Hen iawn
jBarboutan, ger Roque-|
I fort Gorph. 1789
JEnsisheim, Rhine Uchaf Tach. 7, 1492
|Ger Verona Yn 1762
Ssales, gcr ViHo Franche Mawrth 12, 1798.

|Ger L'Aigle, Normandy . Ebrill 26, 1803 ....

Livy.

J. Obsequens.
Pliny.

Brud. larll Marcellin.
Paul Lucas.

Carden, Varcit.
Gassendi.

De La Lande.
De La Lande.
Bachelay.
Gurson de Boyaval.
Morand.
St. Amand, Baudin, &o.
larll Caerodor.
Cadbeu Topham.
Southey.
Le Lievre a De Dree.
J. Lloyd WiUiams, Ysw.

B. de Born.

!

ÎPhiIosophical Magazine.
Pallas, Cliladni, &c.

IDarcet, ieu., Lomet, &c.
Butenschoen.
jAcad. de Bourd.
De Dree.

jFourcroy.

Y mae y cerig hyn yn gyffredin yx\ ymddaug-
03 yn oleu wrtli ddisgyn, gan ymsymud mewn
cyfeiriadau gyrdrawsgydachy flymder mawr,
ac yn gyff'redin gyda swn síawl. Cly wir hwynt
yn fynych yn rhutbr-swnio neu yn ymrwygo,
ac fel yn ynidaflu yn dJarnau, a'r darnau mwy-
af yn syrthio yn gyntaf. Y maent yn aml yn
taraw y ddaear gyda'r fath rym fel ag i suddo
amrai fodfcddi islaw yr arwyneb. Y maent
hob aniser yn wahanol i'r cyrff oddiamgylch,

ond yn mhob adios yn debyg i'w gilydd, trwy

eu bod yn hanner mettelaidd, wedi eu gwisgo

â chrest dû teneu. Dygant arwyddion cryfion

düddiad diwcddar. Fferyllwyr, wrth chwil-

io y cerig hyn, a gawsant eu bod yn cytuno yn
bur agos yn eu natur a'u defnydd, ac yn nghyf-

artalwch eu rhanau cyfansoddol. Darfu i'r
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gareg a ddisgynodd ynEnsisheim yn 1492, a'r

rhai a ddisgynasant yn L'Aigle yn 1803, droi

allan, wrth eu dosranu gan Fourcroy a Van-
quelin, fel yn y daflen hon :

Careg Ensis-
heiraaddisgyn-
odd O.C. 1492.

Careg L'Aigle, a
ddisgynodd
O.C. 1803.

Eu
gwahanol syl-

weddau.

56

30
12
2 4

3 5
1 4

64
36

9

3

2
1

105

gallestr

—oxyd haiarn
—magnesia
—oxyd nickel

—frwmstan
—galch

105 3

Eu pwysi penodol sydd yn gyfìfredin oddeutu
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12 T[
Llefarodd Josua wrth yr Ar-

glwydd y dydd y rhoddodd yr Argl-

wydd yr Amoriaid o flaen meibion

teirgwaith neu bedair gytnaint ag eiddo dwfr,

ac íelly yn drymach na cherig cytfredin. Oddi

wrth yr adroddiad uchod y mae yn rhesymol

casglu fod yr un gwreiddyn iddynt oU. I

roddi cyfrif am y rhithiant hwn, ymddanghos-
odd amrai dybiau ; crybwyllwn dair : 1. Mai
planedau bychain ydynt, y rhai, wrth gylch-

redeg yn yr eangder, asyrthiant i'r awyrgylch,

pa un, trwy ei rugliad, a leiha y cyflymedd,

fel ag y maent yn syrthio trwy eu pwysi. 2.

Mai cydgorfforiadau ydynt wedi ymffurfio yn

y nwyfre. 3. Eu bod yn cael eu taflu o losg-

fynyddau yn y Ueuad. Dyma y dychymygion
mwyaf tebygol ag y gallwn gyfarfod â hwy, a

gradd fechan iawn o debygolrwydd sydd gan y
ddwyflaenaf o'r rhai hyn, ond y mae rhesym-
au cryfion iawn o blaid yr olaf. Yn mhlith y
rhesymau gallwu sylwi ar y rhai canlynol

:

1. Canfyddwyd llosg-fynyddau yn y lleuad

trwy y pellddrych. 2. Y mae Uosg-fynyddau

y lleuad yn uchel iawn, ac y mae arwyneb y
belen hôno yn dyoddef cyfnewidiadau mynych,
fel yr ymddengys oddiwrth sylwadau diwedd-
ar Schroëter. 3. Os tefiir corff o'r lleuad i

bellder mwy na'r pwynto gydbwysedd ihwng
tyniad y ddaear a'r lleuad, bydd iddo, ar yr

egwyddor adnabyddus o ddymgyrch, syrthio

i'r ddaear. 4. Y gall corft" gael ei daflu o

]osg-fynyddau y lleuad tuhwnt i ddylanwad

y lioer, sydd nid yn unig yn ddichonadwy,
ond yn bur debygoÌ ; canys wrth wneyd cyf-

rifiad ceir y bydd cymaint bedair gwaith o

rym ag yr arferir ei roddi i gyflegr-beled o 12
pwys, yn llawn ddigon i'r perwyl hwn ; a

dylid sylwi fod y pwynt o gydbwysedd yn
llawer agosach i'r lleuad, ac na fydd i dafl-

gorffo'r lleuadgael ei attal yn gymaint ag un
o'r ddaear, o achos nwyfre deneuach y ileuad,

a'i grym llai tyniadol. Av y pen hwn gwel
ysgrif werthfawr Mr. Ilaward yn y Philoso-

phical Transaciions am 1802, a thraethawd
Dr. Hutton yn y talfyriad newydd, parth xxi.

Y mae yn dra thebygol mai careg o'r fath yma
oedd yr ancile, neu y darian gysegredig, a
syrtbiodd o'r ncf yn nheyrnasiad Nunia Pora-
pilius. Y mae y darluniad o'i chwymp, fel ei

rhoddir gan Ovid, Fast. lib. iii, yn dwyn teb-

ygolrwydd nodedig i'r hanesion diweddar am
gerig yn syrthio o'r nwyfre, yn enwedig yn yr
ymddanghosiad goleu a'r swn siawl cydfyn-
edol. Y mae yn bur bosibl mai cerig wedi
syrthio mewn gwirionedd o'r nwyfre, yn dwyn
rliyw debygolrwydd trwsgl i'r ff'urf ddynol,
oedd Palladium Caerdroia, a J)elw Diana yr
Ephesiaid. Gwel yr Imperial Encyclop.e-
DiA, erthygl Aeroliìh.—Credwyf fod y philo-

Bophyddion yn cytuno yngyflìedin, 1. Fod yr
holl gerig awyrol hyn, wrth eu dosranu yn
íferyllaidd, yn dangos yr un ansoddau ; 2.

Nad ocs un gareg a gaed ar ein daear ni yn
nieddu yn gywir yr un ansoddau, nac yn yr
un cyfartaledd. Y mae hwn yn amgylchiad
anngliyflVedin, ac yn haeddu sylw neiUduol.'—Clarke.
Adn. 12. Lle/arodd Josiia wrth yr Argl-

wydd] 'Er fod Josua yn gweled,' fel y sylwa

Israel; ac efe a ddywedodd yn ngolwg
Israel, O haul, aros yn Gibeon; athi-

thau, leuad, yn nyffryn Ajalon.

Clarke, ' fod gelynion ei bobl yn ffoi, eto efe a

wyddai yn dda y byddai i bawb a ddiangent

ymfyddino drachefn, ac y byddai raid iddo

yntau gyfarfod â hwynt unwaith yn rbagor ar

faes y frwydr os goddefid iddynt yn awr ddi-

anc. Wrth weled fod y dydd ar ddiweddu,

efe a ofnai na chai ddigon o amser i gwblhau
dinystr y byddinoedd cynghreiriol : yn yr eil-

iad hwn, trwy gael ei ysbrydoli yn ddisymwth
â hyder dwyfol, efe a geisiodd gan yr Argl-

wydd wneuthur y wyith ryfeddaf a wnaed
erioed, yr hon nid oedd ddim ilai nag attal yr
haul ynei yrfa, ac estyn y dydd nes i ddin-

ystr ei elynion gael ei orphen ! O haul, aros

yn Gibeon; a thithau, leuad, yn nyffryn
Ajalon— i roddi cyfrif am y wyrth hon, ac i

sicrhau y modd yn mha un ei gwnaed, bu ys-

grifellau y duwinyddion a'r seryddwyr gailu-

ocaf ar waith, yn enwedig yn y ddau ganrif

diweddaf Trwy eu Uafur dysgedig hwy sy-

mudwyd llawer o anhawsderau oddiar yr ha-

nes yn y cyft'redin ; ond y mae y gwahanol
a'r croes foddau a ddylynid gan amrai yn eu
hymdrcchion i egluro y cwbl, ac i wneyd i'r

hanes gytuno â cliyfundrefn addefedig bresenol

y bydysawd a rhithianau anian, yn tueddu yn
fawr i ddyrysu y darllenydd cyfl'redin ac an-

athronyddoí. Nis gellir egluro y pwnc yn
dda heb draethawd arno ; ac nid yw traeth-

awd yn gyson à natur nodiadau byrion, neu
esboniad ar ysgrythyr. Modd bynag y mae
yn angenrheidiol cynyg eglurhad, a dwyn
hwnw gymaint ag a ellir o fewn amgyffrediad
darllenwyr cyffredin: niewn trefn i hyn, rhaid

i mi erfyn caniatad i ddwyn yn mlaen ychydig
sylwadau rhaglitliiol, neu yr hyn y gall y

darllenydd eialw yn gynscüiau os myn.
'1. Vr wyf yn cymeryd yn ganiataol i

toyrth gael ei gwneyd mor agos ag y gallai

auigylchiadau oddef, yn y modd ag y cofl'eir

yma. Ni fydd i mi, gan hyny, chwilio am
unrhyw ddeongliadau allegol neu draics-

sj/mudol: cofl'eir y wyrth fel ffaith, ac fel

ffaith yr wyf yn ei chymeryd i fyny.
' 2. Yr wyf yn ystyried cyfundrefn gred-

adwy bresenol y bydysawd, a elwir weithiau

y gyfundrefn Bythagoraidd, tìopsrnicaidd^

neu Newtonaidd, yn un ddilys; ac hefyd mai
hi yw cyfundrefii y bydysawd a osodwyd i

lawr yn yr ysgrifau Moesenaidd—fod yr haul
yn nghanolbarÜi yr hyn a elwir y gyfundrefn
heulaidd; a bod y ddacar a'r holl blanedau
ereill, pa un bynag ai cyntejìg ai eilefig, yn
ymsymud o'i amgylch efmewn amseraucylch-
ynol penodol, yn ol maintioli eu defuydd, a'u
pellder oddiwrtho ef eu canolbwynt.

'3. Yr wyf yn ystyried na fedd yr haul un
amdreigliad ar hyd unrhyw drogylch, ond ei

fod yn troi oddeutu ei echel ei hun, ac oddeutu
canolbwyut cyfí'redin dymgyrch yn y gyfun-
drefn blanedaidd, pa ganolbwynt dymgyrch
sydd gynwysedig o fewn ei arwyneb ei hun

;

ac yn mhob ystyr arall yr wyf yn ei ystyried

ef mewn llonyddwch yn y gyfundrefn.
'4. Yr wyf yn ystyried y ddaear nid yn

unig vn amdreiglo oddeutu yr haul me\m 3(>ä

<3
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o àdyddiau, 5 awr, 48 mynyd, a 48 eiliad, ond

hefyd yn troi oddeutu ei hechel ei hun, ac yn

gwneyd y troad hwn mewn 23 o oriau, 56

mynyd, a 4 eiliacl ; fod pob rhan o'i harwyneb

[yn y llinell bòüo], yn ystod 24 o oriau cyf-

lawn, yn dröeciig yn olynol at yr haul ; mai y
troad hwn sydd yn gwneyd ein di/dd a'n îios

ni, fel y mae y blaenaf yn gwneyd ein blwydd-

yn; ei bod yn dd>jdd i'r holl barthau hyny ag

sydd yn meddu yr haul uwddaw y terfyn-

gylch, ac yn nos i'r rhai sydd â'r haul islaw

iddo ; ac mai y troad dyddiol hwn o eiddo y
ddaear, neu ei throad oddeutu ei hechel ei hun,

mewn cyfeiriad o'r gorllewin i'r dwyrain,sydd

yn achosi yr hyn a elwir yn gyffredin yn god-

iad a macMudiad haul, pa ymddanghosiad a

achosir, nid gan un. liyw symudiad yn yr haul

ei hun, ond gan y symudiad hwn o eiddo y
ddaear, yr hwn y gellir ei egluro trwy belen

neu glôb yn grogedig wrth edaf, ac yn cael ei

throi. Os delir hon ar gyfer canwyll, ym-
ddengys un hanner iddi yn oleu a'r hanner

arall yn dywyll ; ond gwelir fod y rhanau ty-

wyllion yn dyfod yn olynol i'r goleuni, a'r

rhanau goleu i'r cysgod; tra y mae y ganwyll

ei hun, yr hon sydd yn ihoddi y goleuni, yn

sefydlog, heb newid ei sefyllfa.
_

'5. Yr wyf yn ystyried mai dylanwad yr

haul yw yr achos o symudiad bìynyddol a

dyddiol y'ddaear; a thra y paibao y dylan-

wad hwnw i weithredu arni yn ol y ddeddf a

osododd Duw ar y cyntaf i'r ddaear a'r baul,

fod yn rhaid i symudiadau blynyddol a dydd-

iol y ddaear barhau ; ac na fedr un gallu ond

gallu diderfyn Duvv wahaniaethu y dylanwad

hwn, newid neu droi heibio weithrediad y
ddeddf hon ; ond ei fod ef y fath anfeidrol

RYDD Oruchwì'liwr, fel y gall ef, pan y
gwelo ei ddoethineb digyfeiiiorn yn dda, ne-

wid, troi heinio, neu liyd' yn nod ddiddymu yr

holl ail achosion a'u hoffeithiau : cauys bydd-

ai yn ddiraddiad ar berffeithderau ei natur ef

feddwl ei fod wedi ei nvymo ei hun yn y faíh
fodd trwy y deddfau a roddes efe er cadwr-

aeth a threfniad hoU anian, fel nas gal'iai eu

newid liwynt, arallu eu hefleitbiau, neu droi

heibio eu gweithrediadau pan y gellid cyn-

vrchu effeitliiau gwell a mwy, mewn rhyw
amser neu le, trwy y cyfryw newidiad neu

droad héibio dros amser.

'6. Yr wyf yn ystyried i'r wyrth a wnaed

ar yr achlysur hwn wasanaethu yn fawr i

gadarnhau 'yr Israeliaid, nid yn unig yn y
giediniaeth o fodaeth a pherffeithderau Duw,
ond hefyd yn yr atbrawiaeth o raglnniaeth

neillduol, ac yu oferedd yr holl gyfundrefn o

eilunaddoliaeth achoelgrefydd.
' 7. Na wnaed dim drwg trwy y cyfryngiad

gwyrthiol hwn, ac na newidiwyd yn bollol un

ddeddf na phriodoledd o eiddo anian
;
yn y

gwrthwyncb, parwyd daioni tra phwysig, yr

hwn yn debygol, i'r bobl yma, na allasai gael

ei ddwyn oddiamgylch mewn un ffordd arall

;

ac am hyny fod y wyrth a wnaed ar yr ach-

lysur hwn yn dra tbellwng o ddoethineb a

gal'-u Duw.
' 8. Yr wyf yn ystyried nad yw y geiriau a

ddefnyddir yn y testyn i ddarlunio y wyrth

hon, pan eu deallir yn iawn, yn groes i'r tyb-

îau iawn-sefydledigam wir gyfundrefn y byd-

ysawd ; ac 'na leí'arwyd hwynt, fel y mynai

rhai, ad captum vulgi, at raglarnau y bobl

44

gyffredin ; llai o lawer y pleidiant y dyb Pio-
lemaidd, nac nn arall a esyd y ddaear yn
nghanolbwynt y gyfundrefn heulaidd.

' Ar ol gosod i lawr y cynseiliau hyn, gall

rhai sylwadau byrion ar eiriau y testyn fod yn
ddigonol. Y mae cyfarchiad Josua mewn ff'urf

farddonol yn y wreiddiol, ac yn gwneyd y
ddwy linell ganlynol

:

Shemesh bcgìbon dom

:

Yeyareach beemeh Aiì/alon.

Haul ! uwch Gibeonbydcl fud':

A'r lleuad uv/ch dyffryn Ajalon.

Adroddir effaith y gorchymyn hwn yn adn. 13,

yn ygeiriau canlynol : VaiyiddomhashíinE-H-
ESH î;6yareach amad, A'r haul a fu fud
uen ddystaw, á'r lleuad a safodd. Ac yn y
rhan ddiweddaf o'r adnod hon chwanegir

:

Felly yr haid a safoddyn nghanoly nefoedd,

ac ni frysiodd i fachludo dros ddiwrnod cy-

fan.
' Ymddengys yn angenrheidiol yma ateh y

cwestiwn, Ar ba amser o'r dydd y cymerodd y
wyrth hon le? Y mae yr ymadrodd, ynngha-
nol y nefoedd, fel yn arwyddo fod yr bauL y
pryd hyny ar bwynt hanner dydd yn Gibeon,

ac ganlyniad fod ganddo hunner ei yrfa i'w

rliedeg; a dadleuwyd yn gryf dros yr ystyr

hwn i'r lle fel yn lianfodol i'r wyrth, er mwy i

dadleniad o ogoniant Duw : 'Oblegid,' medd
ei bleidwyr, ' pe gwnaethid y wyrtb pan oedd *

yr haul ar facliludo, gallesid ei chamgymeryd
am ryw wrtbdroad pelydr goleuni, yn cael ei

achosi gan ansawdd neillduol laith y nwyfio
yn nherfyngylch y Ile hwnw, neu gan ryw
yraddangbosiad fel y goleuni gogleddol.' Nid
oes dim sylweddolrwyud yn ymddaDgos i lui

yn y rheswm hwn. Pe buasai yr haui yn cael

ei attal ganol dydd, prin y gallasai y wyrth
gael sylwi arni, yn enwedig yn ffrwst a ff'wdan

yr amser hwnw ; a gallwn fod yn sicr nad
oeJd awrorau neu amser-fynegai yn niblith y
Canaaneaid, trwy y rbai y gallasai hyd gor-

uwchnaturiol y fath ddiwruod gael eí fesur yn
gywir: eitbr yn y gwrthwyneb, os oedd yr

haul yn nghylch machludo, pryd yr oedd yn
rhaid i'r eiiymvyr a'r erìyncdigion fod yn wy-
bodus o'i fynediad ebnoydd o'r golwg, rliaid

i'w arhosiad dros amrai oriau uwcMaw y lly-

loel, mor agos i'r pwynt pryd y gellid dysgwyl
iddo fachludo, fod yn dra nodadwy a hynod.

Rhaid fod y gelynion yn ei weied, yn ei

deimlo, ac yn goüdio o'i herwydd
;

gan y
rhaid fod eu gobaith am ddiangta, yn y fath

amgylchiadau, yn seiliedig ar ddyfodiad eb-

rwydd y nos, trwy yr hyn yn unig y gallent

ddysgwyl dianc rbag yr Israeliaid erlynol. A
rhaid fod yr Israeiiaid eu hunain yn canfod

gyda syndod a rhyfeddod nad oedd yr baul

macbludol yn brysio i facldudo drus ddiwr- r

nod cyfan, ond yn rboddi iddynt amser gor-

uwchnaturiol i ddyfetha gelynion ffoedig, y
rhai amgen a allasent gael amser i ail ym-
fyddino, ymgyngbieirio, a dewis saflo priodol,

ac ymosod yn eu tro gyda mantcision noilldu-

ol, a thebygolrwyddo Iwyddiant. Ymddeng-
ys gan hyny yn llawer mwy rhcsymol i Josua

ofyn am i'r wyrth bon gael ei chyíiawni pan
yr oedd goletmi y dydd ar ballu, yn union

pryd yr oedd yr haul yn machludo. Os ystyr*

iwn yr haul fei yn mhwynt canolddydd Gibe-

on, fel y dealla rbai yr ymadiodd canot y nef-
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oedd, da y gellir gofyn, Pa fodd y gallai Josua
wybod na rhai ef ddigon o araser i orphen din-

ystrio ei elyniou, y rhai oeddynt yu awr wedi
eu llwyr yru ar ffo? Yr oedd lluoedd o hon-

ynt eisioes wedi syrthio trwy y cenllusg a

thrwy y cleddyf ; a phe buasai ganddo ef eto

hanner diwrnod o'i flaen, buasai yn ddigon

naturiol iddo gasglu fod ganddo ddigonedd o

amser i'r perwyl —Ond gellir gofyn, Pa beth

yw ystyr bachatsi hashshamayim, yr hyn a
gyfieithwn ni ì/n nghanol y nefoeddì Os bydd
i ni, gyda Mr. Bate, gyfieithu chatsah yn
barthu, gioahanu, yna gall gyfeirio at y lly-

ivel, (horizonJ, yr hwn yw rhaniad am.ìicg y
nefoedd i'r hannergylch uiochaf ac isaf ; ac

fel hyn y deallwyd yr holl a,diiod gan rai

dysgedigion enwog, y rhai a gyfieithasant yr
hoU frawddeg fel hyn : Ar haul a safodd yn
liannergijlch (uwthaf ) y nefoedd, ac ni frys-
iodd i fachludo vryd yr oedd y diwrnod ar
ben: hyny yw, erfod y diwmod y pryd hyny
ar ben, trwy fod yr haul ar y llywel, y llinell

a M'nai y ganol-mf Vv llygad ; eto ni fiysiodd

i fachludo, ond daliwyd ef )'n wyrthiol yn ei

agwedd ar-fachhidol. Ac yinddengys hyn yn
aniJycach fythoddiwrth fod y lleuad i'wgwel-
ed y pryd hyny, yr hon nid yw yn rhesymol
nieddwí y gallai fod yn vve!edig yn y dys-

gleirdeb goleuni a achosid gan haul canol
dydd.

' Ond y raae y prif orchwyl pei thynol i saf-

iad yr haul yn aros fyth i'w ystyried. Gosod-
ais i lawr eisiocs, fel gwirionedd wedi ei egluro

yn drwyadl, fod yr haul yn nghanolbarth y
gyfundicfn, yn ymsyniud yn unig oddeutu ei

echel ei hun, a chanolbwynt cytfredin dym-
gyrch y gyfundrefn blancduidd, tra y uiae yr
holl blanedau yn troi o'i amgylch ef, sylw 2 a

8 ; mai ei ddyl;uiwad ef yw y r achos o droadau
dyddiol a blyngddol y ddaear ; ac nis gallaf

fi weled pa ddyben arall a fedr ei droad ef

oddeutu ei echel ei hun ei ateb, sylw 5.

'Yr wyf yn ystyried fod y gair Ilobreig

dom yn y testyn yn cyfeirio at aitaliad neu
ru-gstriad y dylanwad hwn, fel y bydJai i"r

ddaear beidio â tliroi yn ddiatreír. Dymuniad
Jüsua oedd, i'r l)aul beidio suddo islaw y ter-

fyngylch ; ond gan ei fod ef yn ymddangos
yn awr uwchben Gibeon, a'r lìenad uwdiben
dyíTryn Ajalon, efe a weddiodd am iddynt
aros yn y manau hyny nes goiphen y rhyfel

;

neu, mewn geiriau ereill, am i'r diwrnod gael
ei estyn yn wyrthiül.

' Pa un a ccdd gan Josua dyb athronyddol

gywir am wir gyfundrefn y bydysawd, sydd
bwnc nad oes achos iddo ddyfod i'r ymchwil-
iad prcsenol ; ond pa un a lefarai efe gyda
phriodoldob manwl ar yr achlysur hwu sydd
beth bwys, ohlegid rliaid ei ystyried feî yn
gweithredn dan y dwyfol ddylamcad wrth
ddeisyf cyflawniad y láth wyi th ryfeddol ; a
gallwn haeru yn ddiogol na foddyliasai nn
dyn yn ei iawn bwyll am gynyg y fath ddeis-

eb oni buasai ei fod yn ei deimlo ei hun dan
ryw ddwyfol gyffrawd. A gadael gan hyny
ei wybodaeth athronyddol ef allan o'r cwest-
iwn, y raao yn sicr ei fod yn Uefaru fel pe bu-
asai yn gwybod uiai y dylanwad heulaidd
oedd yr arhos o droady ddacar ; ac am hyny,
gyda'r priodoldeb athronyddol mwyaf, efe a

ddeisyfai am i'r dylanwad hwnw gael ei attal

am dro, fel y byddai i droad dyddiol y ddaear

gael ei rwystro, trwy yr hyn yn unig y gallai
yr haul gael ei gadw uwchlaw y terfyngylch,
a|r dydd gael ei estyn. Y mae yn amlwg fcd
ei ddull ymadroddi yn ystyried yr haul fel

y rheolydd neu y meistr mawr yn y gyfun-
drefn, a'r hoU blanedau (neu o leiaf y ddaear)
yn ymsyraud yn eu cylchoedd priodol wrth ei

orchymyn ef. Gan hyny y mae yn deisyf iddo
ef, yn enw a thrwy awdurdod ei Gieawdydd,
roddi heibio ei archiad gyda golwg ar droad y
ddaear, a'i phlaned-osgordd y lleuad. Pe d\'-

wedasai efe, Ddaear, aros, (peidiad troad dydd-
iol yr hon oedd effaith ei orchym} n ef.) nis gall-

asai ufyddhau iddo, gan nad yw hyd yn nod yn
ail achos o'i throad blynyddol oddeut'u yr haùl,
na'i throad dyddiol oddeutu ei hechel'ei hun.
Yn lle gwneyd felly, efe a lefara with yr haui,
yr achos dan Dduw o'r holl symudiad'au hyn,
fel ygwnaeth ei Argynddelw mawrpan, yn v
dyraliestl ar fôr Tiberias, y ceryddodd e'fe v
gwynt yn gyntaf, ac wedi hyny y dywedodd
wi th y mùr, Gostega ! dystawa ! ISió^ja pe-
2jhimóso, DysTEWA ! bydd fld! Marc iv. 39 ;

ac eff.iith y gorchymyn hwn oedd peidiad y
cynhyifiad yn y niôr, am i'r guynt beidio ei

orchymyn, hyny yw, arléru ei ddylanwad ar
y dyfroedd.

' Y mae y geiriau yn y gorcl;ymyn hwn yn
deilwng o sylw neillduoì. Isi ddvwed Josua
wrth yr haul, Saf, fel pe meddyiiasai ei fod
yn rhedeg ei yrfa o amgylch y ddaear ; ond,
Bydd ddystaw neu amceithredgar, hyny y w,
fel yr wyf fi yn ei ddeall, AÌtal dy'ddyîan-
ivad—na weithreda mwyach ar y ddaear i bcii
iddi dioi oddeutu ei heciiei ; duil o ymadrodd
ag sydd yn dùiau yn gyson â'r wybodaeth ser-
yddol fanylaf: ac y mae ysgrifcuydd yr hanes,
pa un bynag ai Josua ei hun ynte awdwr liyfr

yr uniawn, with adrodd raulyniad y gíwcíiy-

myn hwn, yn gydradd fanwl, yn artbryd gair
tia gwabanol pan yn son aui yr effaith a gaf-
odd attaliad ydylanwad heulaidd"ar y lleuad:
yn yraclios blaenaf, yr oedd yr haul 'yn ddys-
iaivr\Qn anireithredgar (dorn) ; yn y"r olaf, v
llcuad a safodd (amodj. Safiady líeuad. neii
ei harosiad nwchlaw y terfngyìch, a fyddai
eflaith naturiol peidiad y dylan'wad heuîaidd,
yr hyn a orfodai y ddaear i attal ei tliroad
dyddiol,ahyn o ganlyniada attaliai y lîeuad;
ac fol yma cadwyd hi a'r haul uwchlaw v ter-
fyngylch, yn debygol am yspaid diwrnod ov-
fan. Gyda golwg ar y cy'farchiad i'r lleuâd,
ui luniwyd ef yn yr un geiriau a'r un Vvhauì,
a hyny am y ihesymau athronyddol anilycaf:
yr oll a ddywedir yw yn unis:, a'r lleuad ar
ddyfryn Ajalon, yr hyn y geìlir ei ddeall fel

hyn: 'Byddod i'r h.aul aítal ei ddylanwad,
neu fod yn anweithredgar. megys y mae yn
ymddangos yn awr uwch Gibeon, f'el y wailo

y lieuad baiiuiu megys y mae hithau vn vm-
ddangos yn awr uwch 'dyftryn Ajaîôn.'' Y
mae yn deilwng o sylw fod pob gair yn y
cyfarchiad barddonol hwn wedi ei ddethol
yn amlwg gyda'r gocheliad a'r nianylrwydd
mwyaf.

' Dywed y ihaî, nad ydynt gyfeillion i ddwy-
fùl ddatguddiad. 'fod yràdrod'diad a roddiro'r
wyrth hon yn tybio y ddaear yn nghauolbwynt
V gyfundrefn, a'r haul yn ymsymud: a cl'ian

fod hyu yn aralwg yn athronia'eth gvfeiliorn-
us, o ganlyniad ni cliafodd yr hanes erioed ei
ftuifio gan Ysbrvd v gwi'rionedd.' Ereil),
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13 A'r haul a arhosodd, a'r lleuad
a safodd, nes i'rgenedl ddial ar eu

niewn atebiad, a ddywedant, ' fod yr Ysbryd
Gìân yn ymostwngatamgyfFrediadau y werin.
Dychymygasai yr Israeîiaid yn naturiol fod
Josua wedi gwallgofi pe parasai efe i'r ddaear
sefyU, yr liyn yr addef'ant a fuasai y duU
mwyaf cywir ac athronyddol o orchymyn ar
yr achlysur hwn.' Ond gyda pharch dylad-
yty ì\'giorthddadleuwyr a'r amddiffynioyr,
rhaid i mi haeru y buasai y gyfryw íFurf o
ymadrodd, ar y fath achlysur, yn hollol an-
athronyddol ; a bod y geiriau a geir yn y tes-

tyn Hebreig y fath ag y gallasai Syr Isaac
Newton ei hun eu galw, wrth ystyried pob
peth, yn gain, cywir, ac arddunoí. Nid ym-
ddengys chwaith mewn un modd fod rhag-
farnau y werin yn cael eu hystyried ar yr
achlysur hwn ; ac nid oes yma air, pan ei de-
allir yn briodol, ag sydd yn annghyson a go-
sodedigaeth buraf yr athrouyddiaeth gywiraf,
nadim yn sicr yn cynwys gwrthddywediad.
Addefaf, pan y mae gan y bobl i ymwneyd â
materion seryddol ac athronyddol, y gellir

cyfaddasu geiriau y wyddiaunaeth y pryd
hyny at eu hamgyffrediadau: ar y tir hwn" y
Bonia Syr Isa^ Newton ei hun am godiad a
machludiad yr haul, er y gyr pob gwir ath-

ronydd mai gan droad y ddaear ar ei hechel
ei hun o'r gorllewin i'r dwyrain y cynyrchir
yr ymddangosiadau hyn. " Ond pan y mae
pethau o'r fath yma i gael eu trin rhwng
JDuw a'i broffioydi, fel yn yr achos ucliod,

yna y mae pynciau perthynol i athronyddiaeth
yn cael eu meddwl yn eu hymadroddion pri-

odol, a'u mynegu yn ol eu hanian eu hunain
Yn niwedd adn. 13 y inae yniadrodd tra gwa-
hanol yn cael ei arferyd, pryd y dywedir,
Felly yr haul a safodd: nid dom ydyw, ond
amad, vaiyaamod hashshemesh ; pa ymad-
rodd, wrth walianiaethu fel hyn oddiwrth yr
un yn ngorchymyn Josua, a all g.ael ei ystyr-

ied fel yn arwyddo ddarfod i'r haul ei hun, i'r

dyben i aital ei ddylanwad, (yr hyn y cyraer-

ais ei fod yr achos o droad y ddaear,) ddyfod
yn amoeithrcdgar, hyny yw, beidio â throi

oddeutu ei echel ei hun, pa droad ond odid yw
un achos nid yn unig o droad y ddaear, ond
hefyd o droad yr hoU gyrtf planedaidd ereill

yn ein cyfundrefn ni, a gall ei fod wedi eíf-

eithio ar yr hoU blanedau y pryd hyn ; ond
nid allai ac ni ddarfu i hyn beri unrhyw an-

nhrefn yn naturiaeth ; ac y mae yr oediad o

ychydig oriau yn yr holl ysgogiadau planed-

aidd yn ymddarfod i bwynt diarwybod yn
miloedd blynyddoedd eu cylchdroadau. Ond
gallasai yr holl eífaith a grybwyllir yraagael
ei chynyrchu trwy beidiad troad dyddiol y
ddaear, a'r un blynyddol yn cael ei barhau o

hyd ; ac yr wyf yn dadlu fod hyn yn ddichon-

adwy i IloUalIuogrwydd, ac y gallasai y cyf-

ryw beidiad gymeryd lle heb acliosi yr aflon-

yddwch lleiafynsymudiadau unrhyw raiereiU

o'r gyfundrefn blanedaidd. Ofer yw gwaeddi
a dywedyd, 'Nis gallai y cyfryw beidiad ys-

gogiad mewn un blaned gymfryd lle heb an-

nhrefnuso ysgogiadau y lleill olL' Yr wyf yn
gwadu hyn ; a'r ihai a*i haerant, ni wyddant
yr ysgrythyrau na gallu Daw ; gan jnny y
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gelynion. Onid yw hyn yn ysgrifen-

edig yn llyfr yr uniawn? Felly yr

maent yn mawr gyfeiliorni. Ddarfod i'r dydd
gael ei estyn yn oruwchnaturiol sydd wirion-

edd ysgrythyrol ; ei fod felly trwy loyrth a
sicrheir ; a pha un a wnaed y wyrth hon fel y
nodwyd uchod nid yw o nemawr bwys: y
mae y peth yn wirionedd ysgrythyrol, pa un
bynag a wyddom ni y modus operandi ai

peidio. Prin y mae achos i mi chwanegu, fod

gorchymyn Josua i'r haul i'w ddeall fel gioe-

ddi ar Dduio (oddiwrth yr hwn y cafodd yr
haul ei fodaeth a'i barhad) am i'r effaith fod

yr hyn a fynegir yn y gorchymyn ; ac am
hyny dywedir, adn. 14, i'r Arglwydd wran-
DAW AR LAis DYN, cünys yr Arglwydd a ym-
laddodd dros Israel.

'Aethym fel hyn trwy wahanol ranau y
wyrth ryfeddol hon, ac ymdrechais i roddi cyf-

rif am y cwbl mewn modd raor eglur a syml
ag y medrwn. Nid ydys yn honi y gwna yr
adroddiad hwn foddhau pob darUenydd, a bod
pob anhawsder wedi ei chwalu ; byddai yn
annichonadwy gwneyd hyny yn y fath gylch
a'r un ag yr wyf fì wedi fy nghau ynddo o

angenrheidrwydd ; a gorfu i mi, er mwyn
byrdra, daílu i ífurf cynseiliau neu nodiadau,

amrai bynciau a allaut ymddangos fel yn gof-

yn eglurhad a phrawf : am y cyfryw rhaid i

mi gyfeirio y darllenydd at Draethodau Ser-

yddol. Darfü i Calmet, Scl)euchzer, a Saurin,

yn nghyda Ilawer o'n cydwladwyr ein hunain,

ddywedyd yn helaeth ar y pwnc dyrys hwn
;

ond yn y fath fodd, yr wyf yn gorfod cyfaddef,

ag na roddodd i mi nemawr o foddlonrwydd,
aca yraddengys i mi yn gadael y prif anhaws-
derau heb eu symud. Yn ymwybodol o an-

hawsderau y pwnc hwn, erfyniaf ganiatad i

gyfarch pob darllenydd têg yn ngeiriau aml-
ddyfynedig awdwr enwog:

Ywe, Vale ! si quid novistî rcctîus istis,

Canclidus imperti ; si non, his utere mecum.
HoR. Epist. 1. i., E. vi., ver. 68.

Bydd iach ! ac os trefn well yw d'eiddo di,

dyro'n rhwydd, neu arfer 'reiddof fì.'

Clareb.

Adn. 13. A'r haul a arhosodd] Gwel ar

adn. 12; aW lleuad a safodd—ac yr ydym yn
rhwym i gredu y ffeithiau hyn ar awdurdod
Duw ; nes i'r genedl ddial ar eu gelynion—
nes i Israel Iwyr ddystrywio holl fyddinoedd
pum brenin yr Amoriaid, y rhai a fwriadent
ddyfetha y Gibeoniaid. Onid yw hyn yn ys-

grifenedig yn llyfr yr uniawn?—Saes. 'yn
Uyfr Jaser:' gwel ar Num. xxi. 14. ' Y mae
yn debyg fbd y Uyfr hwn, mewn cyfeiriad at

Josua a'i weithrediadau, yn gyffelyb i esbon-

iadau Cesar ar ei ryfeloedd â'r Gwâlwys. Y
mae berniaid ac esbonwyr yn gwahaniaethu
yn fawr yn eu tybiau niewn perthynas i natur

y Ilyfr hwn. Y dyb uchod sydd yn ymddang-
os i mi y fwyaf tebygol.'

—

Clakkb. ' Yr oedd

y llyfr hwn wedi ei ysgrifenu a'i gyhoeddi cyn
i Josua ysgrifenu ei Ìianesiaeth ef. Y mae yu
debyg mai casgliad ydoedd o dystiolaethau

neu bryddestau yn nghylch prif ddygwydd-
iadau y rhyfeloedd hyn, a diamau ei fod yn
rhoddi hanes helaethach am y wyrth hon. Ond
y mae hwn, a rhai Uyfrau ereiU o'r oesoedd



Y hrenhinoedd yn ymguddìo JOSUA X. mewn ogof

haul a safodd yn nglianol y nefoedd,

ac ni frysiodd i fachludo dros ddiwr-
nod cyfan.

14 Ac ni bu y fath ddiwrnod a
hw nw o'i flaen ef, nac ar ei ol ef, fel y
gw randawai yr Arglwydd ar lef dyn :

canys yr Arglwydd a ymladdodd dros
Israel.

15 1Í A Josua a ddychwelodd, a
hoU Israel gydag ef, i'r gwersyll, i

Gilgal.

16 Ond y pum brenin hyny a ffoi-

sant, ac a ymguddiasant mewn ogof
yn Macceda.

17 A mynegwyd i Josua, gan ddy-
wedyd, Y pum brenin a gafwyd yn
nghudd mewn ogof yn Macceda.

18 A dywedodd Josua, Treiglwch

feini mawrion ar enau yr ogof, a go-
sodwch "wrthi wr i'w cadw hwynt.

19 Ac na sefwch chwi ; erlidiwch

ar ol eich gelynion, a tharewch y rhai

olaf o honynt ; na adewch iddynt fyn-

ed i'w diuasoedd ; canys yr Arglwydd
eich Duw a'u rhoddodd hwynt yn eich

llaw chwi.

20 A phan ddarfu i Josua a meib-
ion Israel eu taro hwynt â lladdfa

fawr iawn, nes eu difa
;
y^a y gwedd-

iUion a adawsid o honynt a aethant
i'r dinasoedd caerog.

21 A'r holl bobl a ddychwelasant
i'r gwersyll at Josua yn Macceda
mewn heddwcb, heb symud o neb ei

dafod yn erbyn meibion Israel.

22 A Josua a ddywedodd, Agorwch

hyn, wedi eu coili er's talm, trwy nad oedd-

ynt yn ganonaidd, nac o ganlyniad yn cael eu
cadw gan yr luddewon [ua chan ragluniaeth

Duw] gyda'r un gofal ag y cadwent eu hys-

grifau ysbrydoledig.'— Benson. 'Coffadwr-

iaethau neu groniclau uniawn ueu ddilys, ond
odid eiddo yr archoffeiriad, o ba rai y casglwyd

y rhan fwyaf o hanesiaeth yr Hen Destarnent.'

—WiLLiAMS. 'Gall feddwl, meddai rhai, lyfr

y cyfiawnion^ yn yr hwn y coíTeid eu gweith-

redoedd arwraidd.'— Patrick. ' Casgliad o

ganiadau gwladwriaethol, ond odid yr un a

llyfr rhyfeloedd yr Arglwydd.'

—

Henry. ' Y
mae yn debyg mai prydyddiaeth ydoedd, ca-

nys crybvvyllir am dano, 2 Sam. i. 18, yn ach-

os galarnad a wnaed ar farwolaeth Saul a
Jonathan gan y brenin Dafydd, yr hwn a bar-

odd ei ysgrifenu yn y Uyfr hwn.'

—

Grotius.
'Tybiodd rhai mai casgliad o bennillion yd-
oedd, y rhai yr arferai yr Israeliaid eu trysori

yn eu cof, er mwyn cofio yn well y gwyrthiau
ag y rhyngodd bodd i Dduw eu gwneyd o'u

plaid.'

—

Staciíhouse.
Adn. 14. Acni bu yfaih ddiicrnod a hwnw]

Yn y parthau hyny o'r byd am y rhai y mae
efe yn awr yn Uefaru. Ofer gan hyny yw yr
wrthddadl hòno, fod y dyddiau yn hirach ger

y pegwynau gogleddol a deheuol, lle y gwydd-
om eu bod yn wastadol yn hwy ar amserau
penodol, ,a hyny trwy drefn reolaidd natur-

iaeth. Dywed rhai i'r dydd hwnw barhau am
36 oriau. Fel y gwrandawai yr Arglwydd
ar lcf dyn—o ganlyniad gweddi oedd geiriau

Josua, yn hytrach na gorchymyn ; a dywedir
i 'Josualefaru wrth yr Arglwydd,' adn. 12.

Adn. 15. A Josiia a ddychwelodd, a holl

Israel gydag ef, Ì'r gwersyll i Gilgal] Na
ddychwelodd y fyddin Israelaidd i'r gwersyll
yn Gilgal nes iddynt grogi y pum brenin a

dyfetha eu dinasoedd, sydd ddigon amlwg oddi

wrth ranau dylynol y bennod hon. Ar ol gor-

phen y gwaith, ac nid cyn hyny, y dychwelas-
ant i'r gwersyll yn Gilgal, adn. 43. Y mae y
Lxx a'r cyfieithiad Anglo-Sazonaidd yn gad-
ael allan yr adnod hon ; ac nid ymddengys ei

bod yn hen gyfieithiadau Origen. Hi a saif

yn ei lle priodol yn adn. 43 ; tra y mae yraa
nid yn unig yn ddiddefnydd, ond yn rhwystr

i'r hanes. Ped ystyrid hi fel yn ddilys, ac yn ei

lle priodol, mi a gynygiwn fod i Macceda gael
ei ddarllen yn lle Gilgal, ebai Claike ; canys
ni a ddysgwn oddiwrth adn. 21, fod gan Josua
wersyll dros amser yno :

—

Yna Josua a ddy-
chiuelodd, a holl Isracl gydag ef, i'r gwersyll
i Macceda. Ac wedi hyn gailwn íeddwl i

Josua, ar ol sicrhau yr ogof, anfon rhai miu-
teioedd i buro y wlad, a thori ymaith yr holl

weddill o'r Canaaneaid crwydredig; ac ar ol

gwneyd hyny dychwelasant 'hwythauhefyà i'r

gwersyll yn Macceda, fel yr adroddir adn.21

;

a phan orphenwyd y gwaith, dattodasant y
gwersyll yn Macceda, a dycliwelasant oll i'w
gwersyll caerog yn Gtlgal, adn. 43.

Adn. 16. Ymguddiasant mewn ogof] Tybia
rhai fod yr ogof hon yn lle amgaerog yn mysg
rhyw greigiau ; canys yr oedd ilawer o'r fath
leoedd mewn gwahanol barthau o Palestina.

Adn. 17. Yn Macceda] Neu ger I\Iacceda ;

canys felly, ebai Coke, y dylid cyfieithu y
wreiddiol yma.
Adn. 18. Treiglwch feini mawrion ar enau

yr ogof] I gadw y pum brenin yn ngharchar
nes y dyfethoch eich gelynion. Fel cadfiaenor
call y mae efe yn oedi ei ymorfoleddiad hyd
nes y gorphenai ei oresgyniadau.
Adn. 19. Na adewch iddyntfyned t'tp din-

asoedd] Khag iddynt ymadgyi'nerthu, ac ad-
newyddu y rliyfel.

Adn. 20. Aphan ddarfu i Josua a meibion
Israel eu taro hwynt] Yn hytrach, pan ddarfu
i feibion Israel trwy orchymyn Josua ; canys
nid aethai Josua ei hun gyda hwynt, eithr ar-
hosai yn y gwersyll flaen Macceda.
Adn. 21. A'r holl bohl a ddychwelasant i'r

gwersyll] Sef y iliai hyny a anfonesid i ymlid
y gelynion ; meicn heddch—heb neb wedi ei

ladd, na chymaint a'i glwyfo; heb symud o
neb ei dafod—'yr oedd holí orchwyliaethau y
dydd pwysig hwn yn cael eu cariô yn mlaen
mor amlwg dan gyfarwyddyd Du, fel nad
oedd y grwgnachrwydd Ileiâf, nac achos am
dano, yn eu plith hwynt, canys yr oedd eu
gelynion oll wedi eu maeddu.'—Clarre. Ond
ymddengys oddiwrth y rhan olaf o'r adnod, yn
erbyn meibion Israel, mai symudiad tafod y
gdynion a olygir ; a meddlir fod hwn yn
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enau yr ogof, a dygwch allan y pum
brenin hyny ataf fi o'r ogof.

23 A hwy a wnaethant felly, ac a

ddygasant allan y pum brenin ato ef

o'r ogof ; se/breniu Jerusalem, bren-

in Hebron, brenin Jarmuth, brenin

Lacis, a brenin Eglon.

24 A phan ddygasant hwy y bren-

hinoedd hyny at Josua, yna Josua a

alwodd am hoU wr Israel, ac a ddy-

wedodd wrth dywysogion y rhyfel-

wyr, y rhaì a aethai gydag ef, Nes-
ewch, gosodwch eich traed ar yddfau

y brenhinoedd hyn. A hwy a nesas-

ant, ac a osodasant eu Iraed ar eu
gyddfau hwynt,

25 A Josua a ddywedodd wTthynt,

Nac ofnwch, ac nac arswydwch; eithr

ymwrolwch ac ymegniwch : canys fel

hyn y gwna yr Arglwydd i'ch hoU
elynion yr ydych chwi yn ymladd i'v/

herbyn.
26 Ac wedi hyn Josua a'u tarawodd

hwynt, ac a'u rhoddodd i farwolaeth,

ac a'u crogodd hwynt ar bum pren :

a buant yn nghrog ar y prenau hyd
yr hwyr.

ymadrodd diarebol, yn arwyddo na wnaed ni-

wed iddynt trwy air ua gweithred : gwel ar

Exod. xi. 7.

Adn. 22, 23. Agorwch enau yr ogof, tf'c.]

Daeth yr ogof, yr hou y ífoisant hwy iddi ac

yr ymddiriedent yuddi am noddfa, yn garchar

iddynt, lle y cauwyd hwynt i fyny hyd onid

eisteddai Josua mewn barn arnynt. Ym-
ddengys ddarfod iddynt ddianc yma rhag y
cenllusg a'r cleddyf, trwy fod Duw yn trefnu

hyny, nid o gymwynas iddynt hwy, ond fel y
cèdwid hwy i ddienyddiad mwy ofnadwy.

Adn. 24, 25. Gosodwch eich traed ar yddf-

au y brenhinoedd hyn] Gorchynaynid hyn,

nid raewn gorhydri a balchder, eithr fel ar-

wydd nid yn unig fod y brenhinoedd hyn a'u

gwledydd wedi eu dwyn i gyflwr o Iwyr ddar-

ostyngiad i'r Israeliaid; ond hefyd o'u hym-
orfoleddiad nesaol ar eu hoU wrthwynebwyr,

yr hyn yw y deongliad a ddyry Josua o hono

yu adn. 25.

Adn. 26. A'u crogodd hwynt ar humpren]
Yn mhlith yr Hebreaid amddifedid drwgweith-

redwyr yn gyntaf o'u byioyd, yr hyn oedd y
gosp à ofynid gan gyfiawnder ; ac yna crogid

hwy gerfydd eu dwylaw, nid gerfydd eu gioddf,

mewn ífordd o siampl, i attal ereiU rhag cyf-

lawni y troseddau am ba rai y dyoddefasai y
rhai hyny : ond ni oddefid iddynt byth grogi

fel hyn dros nos, am nas gallai hyny ateb un

dyben o gyfiawnder na siampl, gan nas gellid

eu canfod yn y nos : gwel ar Deut. xxi. 23.

Adn. 27. GorchymynoddJosuaiddynt eu

disgyn] Fel na fyddai i fwystfilod eu gwancio,

na neb o'u pobl roddi iddynt gladdiad anrhyd-

eddus ; ö'm hwrw i'r ogof yr ymguddiasant

ynddi—íü\\y yr hyn y'tybient hwy y buasai
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27 Ac yn mhryd machludo haul, y
gorchymynodd Josua iddynt eu dis-

gyn hwynt oddiar y prenau, a'u bwrw
hwynt i'r ogof yr ymguddiasant yn-

ddi : a bwriasant gerig raawrion yn
ngenau yr ogof, y rhai sydd yno hyd
goríf y dydd hwn.

28 \ Josua hefyd a enniUodd Mac-
ceda y dwthwn hwnw, ac a'i taraw-

odd hi â min y cleddyf, ac a ddifrod-

odd ei brenin hi, hwynt-hwy, aphob
enaid ag oedd ynddi ; ni adawodd efe

iin gweddill : canys efe a wnaeth i

frenin Macceda, fel y gwnaethai i

frenin Jericho.

29 ì[ Yna yr aeth Josua a holl Is-

rael gydag ef o Macceda i Libna, ac

a ymladdodd yn erbyn Libna.

30 A'r Arglwydd a'i rhoddodd
hithau, a'i brenin, yn llaw Israel ; ac

yntau a'i tarawodd hi â min y cleddyf,

a phob enaid a'r oedd ynddi ; ni adaw-
odd ynddi un yn ngweddill : canys efe

a wnaeth i'w brenin hi fel y gwuelsai

i frenin Jericho.

31 ^ A Josua a dramwyodd, a holl

Israel gydag ef, o Libna i Lacis ; ac

iddo eu diogelu, a wnaed yn gyntaf yn garchar

iddynt, ac wedi hyny yn fedd ! Yr un modd
yn ddiau y siomir pawb yn mha beth bynag y
ífoant ato oddiwrth Dduw. Dywed Maimon-
ides, a'r Cronicl Samaritanaidd, ddarfod i Jo-

sua orchyrayn i ofterynau eu cosp, aphob peth

a ddefnyddiesid i'r perwyl hwnw, gael eu
claddu yn yr ogof gyda'u cyrff"; adywed ym-
deithwyr fod yr ogof hon i'w gweled eto, a'i

bod .wedi ei hamgau â muriau.

Adn. 28. Josua hefyd a ennillodd Macceda

y dwthion hwnw] Neu y dydd hwnw. Di-

chon i Macceda gael ei chymeryd prydnawn
yr un dydd ag y cymerodd safiad gvvyrthiol

yr haul le ; ond am y dinasoedd ereiU a gry-

bwyllir yn y bennod hon, diau mai yn mhen
rhai dyddiau wedi hyn y darostyngwyd hwy,

gan nad oedd yn bosibl i fyddin wedi diff"ygio

fel y rhaid fod hon, gyda thaith noson gyfan a

deuddydd o ryfela caled, fyned yn mhellach

na Macceda y noson hono : y dinasoedd ereill

a gymerwyd yn olynol y dyddiau canlynol.'—
Clarke. Ond ymddengys iddynt gymeryd
lÁbna hefyd y dydd hir hwnw, gan mai Lacis,

i'r hon yr aethant o Libna, yw y gyntaf ag y
dywedir iddynt ei henniU yr ail ddydd, adn.

32.

Adn. 29. Ac a ymladdoddyn erhyn TJbna]

Yr oedd y ddinas hon yn agos i Macccda, pen.

XV. 42, a syrthiodd i Iwyth Juda, adn. 20, a

rhoddwyd hi i'r oflbiriaid, pen. xxi. 13. Gwar-
chaewyd hi gan Senacherib, ar ol iddo orfod

myned o Lacis, 2 Bren. xix. 8.

Adn. 30. Fely gwnelsai i frenin Jericho]

Ni ddywed yr ysgrythyr pa fodd y triniwyd

brenin Jericho ; ond tybir oddiwrth yr hyn a

ddywedir am y brenlùnoedd creill, i'w gorff
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a wersyllodd wrthi, ac a yraladdodd
i'w herbyn.

32 A'r Arglwydd a roddodd Lacis

yn llaw Israel
;
yr hwn a'i hennillodd

hi yr ail ddydd, ac a'i tarawodd hi â

min y cleddyf, a phob enaid ag oedd

ynddi, yn ol yr hyu oU a wnaethai efe

i Libna.
33 ^ Yna Horam brenin Gezer a

ddaeth i fyny i gynorthwyo Lacis : a

Josua a'i tarawodd ef a'i bobl, fel na
adawyd iddo ef un yn ngweddill.

34 ^ A Josua a dramwyodd, a holl

Israel gydag ef, o Lacis i Eglon : a

hwy a wersyllasant wrthi, ac a ym-
laddasant i'w herbyn.

35 A hwy a'i hennillasant hi y di-

wrnod hwnw, ac a'i tarawsant hi â
min y cleddyf ; ac efe a ddifrododd
bob enaid a'r oedd ynddi y dwthwn
hwnw, yn ol yr hyn oll a wnaethai
efe i Lacis.

36 H A Josua a esgynodd, a holl

yntau gael ei grogi : ac y mae yr adnod gyntaf
o'i' bennod hon, wrth ei cLydmharu â pen. viii.

29, yn cynal y dybiaeth.

Adn. 31. A holl Israel gydag ef] Sef y
cwbl ag oedd gyda Josua yn y rhyfelgyrch

hwn.
Adn. 32. Lacis] Ymddengys fod hon gynt

yn le cadarn iawn. Er fod y bobl wedi eu
taraw â braw, a'r Israeliaid yn cael eu hurdd-
asu â Uwyddiant, eto nis gallai Josuaeidar-
ostwng hi hyd yr ail ddydd, er iddo ond odid

ddechreu ymosod arni y dydd cyntaf ; agorfu
i frenin Assyria, ar ol hyn, droi oddiwrthi

:

gwel ar adu. 3, 29.

Adn. 33. Yìia Ilorain hrenin Gezer] Y mae
yn debyg fod Horam mewn cynghrair â brenin

Lacis, ac am hyny daeth i'w gynorthwyo cyn
gynted ag y gwelwyd ei fod yn debygol o gael

ymosod arno. Y mae yn debyg i Josua anfon
mintai yn ei erbyn ef cyn iddo allu ymuno â
byddinoedd Lacis, a'i Iwyr ddyfetha ef a'i

fyddin. Meddylir fod Gezer yn sefyll yn agos
i Azotis, (gwei 1 Mac, xiv. 34,) ac yr oedd yn
rhandir meibion Joseph, pen. xvi. 3. Ond y
mae yn debyg iddi gael ei chymeryd wedi
hyny gan rai o weddillion y cenhedloedd Ca-
naaneaidd ; oblegid cawn ddarfod ei i hoddi

gan Pharao i'w ferch, gwraig Solomon, 1 Bien.
ix. 16, yr hyn a brofa ei bod wedi myned o

feddiant yr ìsraeliaid cyn dyddiau Solomon :

gwel ar adn. 36.

Adn. 34. Eglon] Y mae yn debyg nad oedd

y ddinas hon yn mhell iawn o Lacis : gwel ar
adn. 3.

Adn. 35. A hwy a'ì hennillasant hi y di-

wrnod hwnw] Ar yr hwn y cyuygiasant Ìiyny

gyntaf.

Adn. 36. Josiia a esgynodd—i Hebron] Ac
a'i IJwyr ddifrododd hi a'i thrigolion : gwel ar
adn. 3. Ymddengys fod dinas Ilebron wedi
Byrthio yn ol i ddwylaw y Canaaueaid wedi
hyn, canys cymerwyd hi drachefn oddiarnynt

Israel gydag ef, o Eglon i Hebron ; a
hwy a ryfelasant i'w herbyn.

37 A hwy a'i hennillasant hi,

ac a'i tarawsant hi â min y cleddyf,

a'i brenin, a'i holl ddinasoedd, a
phob enaid ag oedd ynddi; ni adaw-
odd efe un yn ngweddill yn ol yr hyn
oll a wnaethai efe i Eglon : canys
efe a'i difrododd hi, a phob enaid ag
oedd ynddi.

38 ^ A Josua a ddychwelodd, a holl

Israel gydag ef, i Ddebir ; ac a ym-
laddoddi'w herbyn.

39 Ac efe a'i hennillodd hi, ei bren-
in a'i holl ddinasoedd ; a hwy a'u tar-

awsant hwy â min y cleddyf, ac a
ddifrodasant bob enaid ag oedd yn-
ddi; ni adawodd efe un yn ngwedd-
iU : fel y gwnaethai efe i Hebron,
felly y gwnaeth efe i Ddebir, ac i'w

brenin ; megys y gwnelsai efe i Libna,
ac i'w brenin.

40 1[ Felly y tarawodd Josua yr hoU

hwy gau Iwyth Juda, Barn. i. 10. Yr oedd
Debir hefyd' wedi syrthio i'w dwylaw hwy,
canys ail orchfygwyd hithau gan OthnieU
mab-yn-nghyfraith Caleb, Barn. i. 11— 13. Y
modd y dyry Calmet gyfrif am hyn sydd bur
naturiol : Yr oedd Josua, yn ei fuddugoliaeth-

au cyflyra, yn ymfoddloui ar gymeryd, din-

ystrio, a llosgi y dinasoedd hyny ; ond ni os-

odai filwyr i gadw un o honynt, rhag ofn

gwanhau ei fyddiu. Felly yr oedd y Canaan-
eaid gwasgaredig weithiau yn dychwelyd, yn
adboblogi y cyfryw ddiuasoedd, ac yn eu
rhoddi mewn cyflwr o ddiff'yniad ; nes yr oedd
yr Israeliaid yn gorfod eu gorchfygu hwy eil-

waith. Y mae hon yn ffbrdd fwy rhesymol o

gyfrif am y pethau hyn, na'r un a dybia fod y
bennod gyntaf o'r Barnwyr yn rhoddi hanes
helaethach am y gorchwyliaethau a goff'eir

yma; canys dywedir yn bendant yno i'r gor-

chwyliaethau hyny gymeryd lle wedi marw
Josua, Barn. i. 1, ac o ganlyniad nis gallant

fod y rhai a srrybwyllir yma.
Adn. 37. Tarawsant hi â minycleddyf, a'i

brenin] Oddiwrth adn. 23 nyni a ddysgwn fod

breuin Hebron yn un o'r pump hyuy a ladd-

wyd ac a grogwyd gan Josua yn Macceda
; pa

fodd gan hyny y dywedir iddo ladd brenin
Hebron pryd y cymerodd efe y ddiuas, yr hyu
oedd rai dyddiau ar ol yr hyn a wnaed yn
Macceda ? Ehaid fod y lladdiad hwn ar freuin

Hebron yn cyfeirio at yr hyn a wnaethid eis-

ioes ; neu ynte yr oedd yr Hebroniaid, ar ol

deall i'w brenin syrthio yn y rhyfel, wedi
gosod i fyny un arall yn ei le ef, yr hwn oedd
y brenin a laddwyd gan Josua yn awr.
Adn. 38. A Josua a ddychicelodd— í Lde-

bir] Ni fuasai Josua yno o'r blaen ; ond wedí
iddo fyned cyn belled a Gaza yn orllewinol,

adn. 41, efe yn awr a ddychwelodd tua'r g^er-
syll yn Gilgal, pa un oedd yn ogledd-ddwyr-
einiol oddiwrtho ; ac yn ei daith yno efe a gy-
merodd Ddebir.
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fj'nydd-dir, a'r deaii, y gwastadedd
hefyd, a'r bronydd, a'u hoU frenhin-

oedd : ni adawodd efe iin yn ngwedd-
ill ; eithr efe a ddifrododd bob perchen
anadl, fel y gorchymynasai Arglwydd
Dduw IsraeL

41 A .Tosua a'u tarawodd hwynt o

Cades-Barnea, hyd Gaza, a holl wlad
Gosen, hyd Gibeon.

42 Yr holl frenhinoedd hyn hefyd
a'u gwledydd a ennillodd Josua ar

unwaith: canys Arglwydd Dduw Is-

rael oedd yn ymladd dros Israeh

43 Yna y dychwelodd Josua, a hoU
Israel gydag ef, i'r gwersyll yn Gil-

gah

PENNOD XI.

A PHAN glybu Jabin brenin Hazor
-^

y jjethau hyny, efe a anfonodd at

Jobab brenin Madon, ac at frenin

Simron, ac at frenin Achsaph,

Adn, 39. Ac a ddifroäasant hoh cnaid]
* Yaiyacharimu eth col nej^hcsh, dygasant bob

un dan fdldith : daifa iddynt naill ai eu
lladd, neu eu darostwng i gyflwr o gaethiwed.

A ydyw yn ihesymol dywedyd iddynt ladd y
rhai a gaed dan arfau, ac iddynt wneyd caeth-

weision o'r Ueill?'

—

Clarke.
Adn. 40. Efe a ddifrododdhoh perchcn an-

adl] leiaf pob un a geid dan arfau yn par-

hau i wrthsefyll. Oud diamau i lawer ddiauc,

ac adfeddiannu wedi hyny rai parthau o'r tir

:

gwel ar adn. 36. Fel y gorchymynasai Ar-
glwydd Dduw Israel—chwanegir hyn er am-
ddiffyniad i'r Israeliaid, y rhai ni fynai Duw
iddynt ddyoddef yn eu henw da am gyflawni

ei orchymynion ef; ac am hyny y mae efe yn
eu rhyddhau hwy oddiwrth y creulondeb ag y
gallent gael eu cyfrif yn euog o hono, ac yn ei

briodoli i'w ddigllonedd cyíiawn ei hun.

Adn. 41. Iloll wlüd Gosen\ Myn Calmet
nìai dyma y wlad lle y trigai yr Hebreaid cyn
ymadael o'r Aifft ; ac yn ol y dyb hon y llun-

iodd efe ei ddarlunlen, gan beri iddi ymestyn
oddlwrth y Nilus, yr hon a elwid afon yr Aifft,

ar hyd cyffiniau gwlad Cus neu Arabia. Modd
bynag, ymddengys yn eglur fod dinas o'r enw
Gosen yn llwyth Juda, pen. xv, 51 ; a hon,

fel y tybia rhai, a roddes enw i'r wlad gyt-

agos, yr hon y cyfeirir ati yn y testyn, Dy-
wed Fcllicanus fod y tir hwn yu cael ei gyf-

oethogi â phorfeydd breision a ffrydiau helaeth

fel Gosen yn yr Aifft, a'i fod am hyny yu cael

ei alwar yr un enw.

Adn. 42. A ennillodd Josua ar unwaiih]

Hyny y w, efe a faeddodd y brenhiuoedd hyny,

ac a gymorodd eu holl wledydd, mewn un ry-

fel. Ond yroedd y buddugoliaethau hyn mor
gyÜym a rhyfeddol fel nas gellir eu priodoli i

gadfridogaeth Josuana dewrder yr Israeliaid
;

ac am hyuy y mae yr awdwr ei hun, gan ddi-

arddelwi pob clod, ynchwanegu ynylaidda
duwiol, ' Canys Arglwydd Dduw Israel oedd

yn ymladd dros Israel.'

Ádn. 43 Ir gwersyll yn Gilgal] Gwel ar

adn, 15, Dychwelasant yma y pryd hyn,

naiU ai er dadebriad i'w natur ; neu i ranu

ffrwyth eu buddugoliaethau gyda'r rhai na

buont yn rhyfela ; neu ynte, yn benaf, i dalu

diolch i Dduw yn ei gysegr.

AoFEDDYLiADAU.—(1) Y mac prif bynciau

y bennod bwysig hon wedi cael cu hystyried

ruor helaeth yn y sylwadau blaenorol, fel nad

oes ncmawr o le i chwanegu dim at yr hyn a

ddywedwyd eisioes. Oiid gallwn ddysgu oddi

wrth ymddygiad y pum brenin tuag at y Gi-

beoniâid, y l)ydd i ninau, wrth ymgynghreirio

â phobl Dduw, fod vn sicr o dynu aruom ein
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hunaing a dygasedd y byd. Ond ceir yn y
diwedd mai uudeb â phobl Dduw sydd ddi-

ogelaf. 'A phwy a'ch dryga chwi, os bydd-
wch yn dylyn yr hyn sydd dda?' (2) Gan
fod yr haul a'r lleuad yn wrthddrychau add-
oliad y Canaaneaid, yr oedd y wyrth a wnaed
arnynt yn cael ei bwriadu yn rasol i attal y
goelgrefydd yma, ac i ddangos i'r Israeliaid

yn gystal a'r Canaaneaid oferedd y fath addol-

iad, a ffoledd y fath ymddibyniad. Yr oedd
hyd yn nod eu dimiau hwy, wrth air gioas
Jehofa, yn gorfod cynorthwyo i ddinystrio
eu haddolwyr eu hunain I Mabwysiadwyd y
drefn hon i attal coelgrefydd a diddymu eilun-

addoliaeth yn mhlaau yr Aifl't o'r blaen, a
thrwy hyny danghosai Duw ei gyfiawnder a'i

drugaredd ar unwaith. (3) Yr un Duw ag a

ymddanghosodd mor hynod ar ran ei bobl

gynt, sydd eto yn Llywydd nefoedd a daear

;

ac os ceisir ganddo, efe a wna fyth bob peth

hanfodol angenrheidiol er lledaenu ei wirion-

edd a chynal ei grefydd yn rahlith dynion.

Gan hyny yn ein hoU filwriaeth ysbrydol na
foed i ni byth annghofio arferyd gweddi. Nid
ydym i ddysgwyl gwyrthiau fel eiddo Josua;
ond gallwn ddysgwyl y bydd i'r ' rhai a obeith-

iant yn yr Arglwydd adnewyddu eu nerth :

ehedant fel eryrod, rhedant ac ni flinant, rhod-

iant ac ni ddiffygiant,'

PEN. XI. Adn, 1. A j^han glyhu Jahin
hrenin Eazor] Y mae yn debyg mai Jabin
oedd enw cyffredin holl frenhinoedd Hazor.

Yr oedd y brenin hwnw a gadwodd yr Israel-

iaid mewn cyflwr o gaethiwed am ugain mlyn-
edd, ac a ddarostyngvvyd gan Debora a Barac,

yn cael ei alw ar yr enw hwn, Barn, iv. 2, 3,

23. Y mae yr enw yn arwyddo doeth neu
ddealliis. Yr oedd dinas Hazor yn sefyll

uwchlaw llyn Semcchon, yn Galilea Uwchaf,
yn ol Josophus, Hen. Uyfr v. pen. 6. Ehodd-
wyd hi i Iwyth Naphtali, Jos. xix. 30, y rhai,

fel yr ymddengys, na buont yn ei pherchenogi

yn înr; canys er i Josua ei ílosgi, adn, 11, y
mae yn debyg i'r Canaaneaid ei Ìiail adeiladu,

ac adfer yr hen ly wodraeth, gan y cawn frenia

grymus yno yn mhen 130 o tìyuyddoedd ar ol

marwolacth Josua, Barn, iv. 1, Yr uu ydyw
ag a gyraerwyd gan Tiglath-pileser, yn nghyda
Cades, yn agos i ba un y mao : gwel 2 Bren.

XV, 29, Meddylir iddl roddi enw i ddyffryn

ncu wastadedd IIazor neu Nazor, yr hwn
sydd yn sefyll rliyngddi a Cades, lle y niaedd-

odd Jonathan a Mattathias fyddinoedd Deme-
trius, ac y lladdasant dair mil o'u gwr,
1 Mac. xi, 63—74. Hon ocdd prifddinas yr

lioU dalaeth hòno yn yr hen amseroedd, ac yr



Brenin Hazor JOSUA XI. yn ymgynghreirio.

2 Ac at y brenhiuoedd oedd o du y
gogledd yn y mynydd-dir, ac yn y
rbosdir tuav deau i Cinneroth, ac yn
y dyfîryn, ac yn ardaloedd Dor tua'r

gorllewin

;

Z Jt y Canaaneaid o'r dwyrain a'r

gorllewin, ac at yr Amoriaid, a'r

Hethiaid, a'r Phereziaid, a'r Jebus-
iaid, yn y mynydd-dir, ac at yr Hefiaid
dan Hermon, yn ngwlad Mispa.

4 A hwy a aethant allan, a'u holl

fyddinoedd gyda hwynt, pobl lawcr,

fel y tywod sydd ar fin y môr o aml-

oedd nifer o îs-frenhinoedd neu benaethiaid yn
ddarostyngedig i'w brenin hi, adn, 10: ac y
mae yn debyg mai yr îs frenhinoedd hyny a

wysiwyd at fienin I]azor ar yr achlysur hwn;
oblegid ar ol i Josua orchfygu parth deheuol

gwlad yr addewid, darfu i'r parthau gogledd-

ol, wrtli eu gweled eu hunain mewn perygl,

ymgynghreirio er ceisio attal hynt yr Israel-

iaid : gwel Calmet. Efe a anfonodd at Job-

ah brenin Madon—ni chrybwyllir am y ddinas

frenhinol hon mewn un lle arall o'r ysgrythyr,

oddieithr yn pen. xii. 19. Y mae yr ailun

Yaticanaidd o'r lxx yn darllen Maron, yr

hwn y tybia Calmet ei fod yn meddwl Mar-
onia neu Merath yn Phenice, o du y gogledd

i fynydd Libanus. Ond tybia rliai mai y r un lle

a 3Ieroz ydoedd, Barn. v. 23, trwy i'r z a'r n
derfynol gael eu cyfnewid, yr hyn a allasai

fod yn hawdd, gan eu bod mor debyg yn yr
Hebraeg. Ac at frenin Simron—meddylir
mai yr un yw y ddinas hon a Syniira, yn Coe-

lesyria, yn gysylltedig á Maron neu Merath.
Nis gall feddwl Samaria, gan mai yn hir wedi
hyn y cafodd hòuo ei henw gan Omri brenin

Israeî, 1 Bren. xvi. 24, Ac at frenin Ach-
saph—y mae Eusebius yn gosod hon o fown
deg milldir i Ptolemais, ar y íîordd i Tyrus.
Disgynodd i Iwyth Aser, pen. xix. 25.

Adn. 2. Ac at y brenhinoedd oedd o du y
gogleddyn y mynydd-dir] Ond odid mynydd
Hermon, neu ryw fyuydd nid yu mhell oddi

wrth lyn Gennesaret. Ac yn y rhosdir iua'r

deau i Cinneroth—sef yn nyífrynoedd y myn-
ydd-dir uchod, y rhai oeddynt o du y deau i

íôr Cinneroth neu Gennesaret : gwel ar Mat.
iv. 18. Ac yn ardaloedd Dor—tybia Calniet

fod hyn yn meddwl gwlad wastad y ddwy
Galilea, yn cyraedd at Fôr-y-canoldir, ac at

Dor, yr hon oedd ddinas bellaf Phenice. Yr
oedd Dor yn rhandir hanner llwyth Manasse,
ac yn sefyli ar gyffiniau Mòr-y-canoldir, naw
milldir Cesarea, ac unarhugain o Ptolemais.

' Adn. 3. At y Canaaneaid o'r dicyrain] Y
rhai a breswylient lauau yr lorddonen, yn
ddeheuol i lyn Gennesaret ; a'r gorlleicin—
sef y Pheniciaid, y rhai a breswylient duedd-
au Môr-y-canoldir, o Dor yn ogleddol, ar y
fiFordd i fynydd Libanus. Ac at yr Amoriaid
—yr oedd Amoriaid ereill yn wasgaredig ar

hyd y wlad, heblaw y rhai darostyngedig i'r

pum brenin crybwylledig yn pen. x. 5 ; y
rhai oU a gynullwyd yn awr gan Jabin, yn
nghyda'r gweddiU o'r llethiaid a'r rherez-
iaid, y rhai oeddynt mewn gwahanol barthau

dra ; meirch hefyd a cherbydau lawer
iawn.

ö A'r holl frenhinoedd hyu a ym-
gyfarfuant; daethant hefyd a gwer-
syllasant yn nghyd wrth ddyfroedd
Merom, i ymladd yn erbyn Israel.

6 ^ A dywedodd yr Arglwydd wrth
Josua, INac ofna rhagddynt hwy;
canys y fory yn nghylch y pryd hwn
y rhoddaf hwynt oil yn Iladdedig o

Üaen Israel: llinyuau garau eu meirch
hwynt a dori, a'u cerbydau a losgi di

â tliân.

o'r wlad, fel y gallai flurfio byddin mor nerth-

ol ag y mednd ei chodi. A'r Jebusiaid yn y
mymjdd-dir—oddeutu Jerusalem, lle y cad-

went amddiffynfa gadain hyd amser Dafydd.
Ac at yr Hefiaid dan Hermon—fel hyn y
gwahaniaethid hwy oddiwrth yr Hefiaid ag
oeddynt yn byw yn Gibeon. Yr oedd myn-
ydd llermon ynddwyreiniol i Libanus a flyn-

nonau yr lorddonen. Yn ngwlad Mispa—yr
oedd arurai ddinasoedd o'r enw hwn : un yn
llwyth Juda, peu. xv. 38; un arall yn Uwyth
Beujamin, pen. xviii. 26

; y drydedd tuhwnt
i'r lorddonen yn llwythGad; a'r bedwaredd
tuhwnt i'r lorddouen yn llwyth Manasse, yr
hoü, fel y tybiaClarhe, yw yr unagrybwyllir
yn y testyn. Gan fod Mispa yn arwyddo iwr
gioylio, uid rhyfedd i amrai ianau manteisiol
er gwelediad gael eu henwi felly.

Adn. 4. Fobl lauer, fel y iywod sydd ar
fin y môr o amldrá] Y ífurf yma o ymadrodd,
yr hon a elwir gan lawer yn orrnodiaith, a
gyflea yn unig feddylddrych o nifer afrifed

neu anarferol, neu nifer nad ellir yn hawdd ei

ritò. Meirch hefgd a cherbydau lawer iaion
—dywed Josephus fod y brddinoedd cynghreir-
iol hyn yn cyraeddi 3OÓ,O0O o wr traed, 10,000
wr meirch, a 20,000 o gerbydau rhyfel. Y

mae yr holl hen hanesion yn proü fod cerbydau
yn cael eu defnyddio yn fynych mewn ihyfel

;

a meddylir yn gyflredin eu bod yn mysg y Ca-
naaneaid wedi eu harfogi â phladuriuu heiyrn
wedi eu sicrhau wiúifóthau cu holwyníon.
Dywedir pethau dychrynllyd am y rhai hyn,
a'r hafog a wneid ganddynt wrth eu gyru 'yn
ftyrnigwyllt i ganol rhenciau y milwyr traed!
Yma gallwn weled y manteision mawrion ag
oeddynt gan y cyughreirwyr hyn ragor yr Is-

raeliaid, yrhai yr oeddeu byddinoedd yn gyn-
wysedig o wr traed yn unig.

Adn. 5. Gwersyllasant yn nghyd wrth
ddyfroedd Merom] Sef Ilyn yn rhanbarth og-
leddol Palestina, trwy yr hwn y rlied yr Tor-
ddonen. Gelwir ef yn awr Llyn Ilulêh, ac y
mae yn sefyll mewn dyö'ryn deuddeg milldi'r

led. Gelwid ef Merom, uchel, am ei fod yn
scfyll yn uwch na Ilynau ereill yr lorddonên.
Yr oedd ef yn agos i Hazor, dinas frenhinol
Jabin, a bron yn nghanol tiriogaethau y bren-
hinoedd cynghreiriol hyn,
Adn. 6. Nac ofna rhagddynt] Yr oedd yn

ofyuol i Josua gael mwy ua chefuogaeîh gvfl:-

re'din igyfarfod à'r fath lu ofnadwy, wediym-
arfogi mor gryf, ac yn eu gwladeu hunaiu.
Felly yr oedd vr hvsbvsiad hwn oddiwrth
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Josua a'i wr JOSUA XI. yn gorchfijgu.

7 Felly Josua a ddaetb, a'r lioll

bobl o ryfel gydag ef, yn ddisymwth
arnynt bwy wrth ddyfroedd Merom

;

a hwy a ruthrasant arnynt.

8 A'r Arglwydd a'u rhoddodd hwynt
yn llaw Israel; a hwy a'u tarawsant
bwynt, ac a'u herlidiasant hyd Sidon
fawr, ac hyd Misrephoth-maim, ac hyd
glyn Mispeh o du y dwyrain ; a hwy
a'u tarawsant bwynt, fel na adawodd
efe o bonynt un yn ngweddill.

9 A Josua a wnaeth iddynt fel yr

archasai yr Arglwydd iddo : Uinynau
garau eu meirch hwynt a dorodd efe,

a'u cerbydau a losgodd â thân.

10 f A Josua y pryd hyny a ddy-

cbwelodd, ac a ennillodd Hazor, ac a

Dduw yn dra angenrheidiol, i'r dyhen i attal

y bobl rhag digaloni ar fin brwydr, yn yr

hon yr oedd eu cwbl mewn perygl. Rhoddaf
hwy'nt oll yn lladdedig oflaen ìsrael—y lxx
a'i cyfieithiant, ' rhoddaf hwynt oll ar jfô ;' ac

y luae yn sicr na laddwyd hwynt oll, eithr

llawer a ddiangasant. Y nìeddwl gan hyny
yw, y byddeut vvedi eu dryllio a'u gwasgaru,

fel na fyddai ganddynt nerth i wrthsefyll mwy
na lladdedigion. Llinynau garaii eu meirch

hwynt a dori—gwel ar adn. 9. Nid yw ty-

wysogion, y rhai sydd mewu angen am feirch

i'w byddinoedd eu hunain, yn arfer dinystrio

y rhai a gymerir oddiar ygelyn, na'u gwneyd
yn ddiddefnydd trwy dori lìinyn eu gar. Ond
yr oedd Duw wedi gwahardd i'w bobl ef gael

meirch a cherbydau rhyfel yn amddifFyn idd-

ynt, (gwel Deut. xvii. Ì6, a xx. 1,) nid am y
meddylid eu bod yn ddiddefnydd mewn rhy-

fel, ond ara ei fod ef ei hun wedl cymeryd eu

hachos arno, ac nad oedd ef mewn angen am
feirch i ymladd ei ryfeloedd ef.

Adn. 7. Felly Josua a ddaeth—ynddisym-
toth arnynt] Trwy fod Josua yn gwybod am
y cynghrair mawr hwn, ni chollodd ddim am-

ser, ond aeth allan i'w cyfarfod hwynt; a chyn

iddynt allu meddwl ei fod gerllaw, efe a ruthr-

odd yn ddisymwth arnyut, a gyrodd hwynt ar

fib.

Adn. ^. Ac a^u herlidiasant hyd Sidon

fawr^ Osocdd hon yr un a Sidon yr henafiaid,

yr oedd yn enwog yn hir cyn rhyfel Caerdroia;

ac y mae hi a'i thrigolion yn cael eu crybwyll

yn fynych gan Homer fel yn rhagori mewn
gweithiau o gywreinrwydd a defnyddioldeb,

ac yn llawn o gyfoeth. 'Priodola Fliny y gelf-

yddyd o wneuthur gwydr i'r ddinas hon. Ac
'hyd Misrephoth-maim— tybia Calmet fod y
lie hwn yr un a Surepta, sef dinas yn Fhen-

ice, yn agos i Sidon. Arwydda yr enw losy-

iaddyfroedd; a meddylir ei fod yn le nodedig

am e\ ffynnonau poethion.

Adn. 9. Llinynau garau eu meirch hwynt
a dorodd efe] Y mae y gair aJcar, yr hwn a

gyfieithiwn ni ' tori llinynau y garau,' yn ar-

wyddo archolU, tori, ysgythru. Y mae yn
bur debyg ei fod yn meddwl yma nid yn unig

gweithred trwy yr hon y gvvnaed hwynt yn
ddiddefnydd, ond un trwy yr hon y dystryw-
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darawodd ei brenin bi

canys Hazor o'r blaen
â'r cleddyf:

o r biaen oedd ben yc
boll deyrnasoedd hyny.

11 Tarawsant befyd bob enaid a'r

oedd ynddi â min y cleddyf, gan eu

difrodi hiuynt : ni adawyd un percben
anadl : ac efe a losgodd Hazor â thân.

12 A holl ddinasoedd y brenbinoedd
byny, a'u holl frenhinoedd hwynt, a
enniUodd Josua, ac a'u tarawodd â

min y cleddyf, gan eu difrodi bwynt

:

megys y gorchymynasai Moses gwas
yr Arglwydd.

13 Ond ni losgodd Israel yr un o'r

dinasoedd oedd yn sefyll yn eu cadern
id ; namyn Hazor yn unig
Josua.

a losgodd

iwyd hwynt. Ahi cerhydau a losgodd â thân
—am nas gallai y ihai hyn fod o un defnydd
heb y meirch.

Adn. 10. A Josuay pryd hyny a ddychwel-
odd, ac a ennillodd IJazoi-] Gwel ar adn. 1

;

ac a darawodd ei brenin hi ar cleddyf—yn
ei ddinas frenhinol, i'r hon y íToisai efe o'r rhy-

fel. Canys Hazor d'r blaen oedd ben yr holl

deyrnasoedd hyny—nid hoU Ganaan, eithr yr

holl îs-lywodraethau cynghreiriol yn y rhan
hòno o'r wlad.

Adn. 11. Ni adawyd iin perchen anadl]

Difrodwyd y plant, (1) Mewn trugaredd, am
na fyddai neb i edrych ar eu eu hoì hwynt ar

ol coUi eu rhieni, ac am fod cyflwr gwell yn
eu haros yn y uef. (2) Mewn barn, trwy fod

cosp anwiredd y tadau yn ymweled â'r plant.

(3) Mewn calldriniaeth, rhag iddynt wedi hyn
ddyfod i hawlio y tir fel etifeddion ar ol eu

rhieni.

Adn. 12. 3Iegys y gorchymynasai 3Ioses]

Gwel ar adn. 15.

Adn. 13. Ond ni losgodd Israel yr un o'r

dinasoedd oedd yn sefyll yn eu cadernid]

'Cafodd y gair tiílam, yr hwn a gyfieithwn ni

eu cadernid, a'r ymylnod eu 2')entwr, ei ddeall

ddwy ftbrdd : (1) Fel yn arwyddo y dinas-

oedd hyny a wnaethant heddwch â'r Israel-

iaid, pan yr oedd ammodau heddwch yn cael

eu cynyg yn ol gorchymyn y gyfraith, ac o

ganlyniad na ddyfethwyd ; megys dinasoedd

yr Hefiaid, adn. 19. (2) Y dinasoedd ag

oeddyut yn sefyll ar fryniau a mynyddau, y
rhai, ar ol eu cymeryd, a ellid eu cadw yn
hawdd. Yn yr ystyr yma y deallid y lle gan

y Yuigate, fel yn nodi allan y dinasoedd ag

oeddynt yn sefyU ar fryniau ac uchelfeydd.*
—Clauiíe. 'Ýmddengys na ddinystriodd yr

Israeliaid y dinasoedd ag oeddynt â'u muriau
heb eu curo i lawr, neu y rhai ag oeddynt yn
sefyll ar uchelfa, ac o fwy o gadernid; ond

cadwasant hvvynt yn drigleoedd iddynt eu

hunain.'— Wklls. ' Heb. gyda'u caerau—
muriau neu wrthgloddiau ; hyny yw, y rhai

ni ddyfethwyd gyda'u muriau wrth eu cy-

meryd. Namyn Hazor—am mai y ddiuas

hon a ddechreuodd y rhyfel, (adn. 1,) ac a

aUai, fel y brif ddinas frenhinol, adnewyddu

y rhyfel.*—Benson.



Rhyfela saith mîyìiedd. JOSUA XI. Duw yn caledu eu calon.

1

4

A hoU anrhaith y dinasoedd hyny,
a'r anifeiliaid, a ysglyfaethodd meib-
ion Israel iddynt eu hun: yn unig
pob dyn a darawsant hwy â min y
cleddyf, nes iddynt eu dyfetha; ni ad-

awsant berchen anadl.

15 ^ Fel ygorchymynasai yr Argl-
wydd i Moses ei was, felly y gorchy-
mynodd Moses i Josua, ac felly y
gwnaeth Josua; ni adawodd efe ddim
o'r hyn oll a orchymynasai yr Argl-
wydd i Moses.

16 Felly Josua a ennillodd yr holl

dir hwnw, y mynyddoedd, a'r holl

ddeau, a holi wlad Gosen, a'rdyífryn,

a'r gwastadedd, a mynydd Israel, a'i

ddyífryn;

1

7

O fynydd Halac, yr hwn sydd

Adn. 14. noll anrhaith y dinasoedd—a ys-

glyfaethodd meibion Israel] Oddieithr y peth-

au a ddefnyddiesid iddybenion eilunaddolgar:

gwel Deut. vii. 25.

Adn. 15. Fel ygorchymynasai yr Arglwydd
i Moses, <^c.] Gwel ar Deut. xxxi. 9. Y mae
hyn yn brawf ddarfod i Moses adael mewn ?/s-

grifen yr hyn a orchymynasai yr Arglwydd,
fel y darllenwn yn y llyfrau blaenorol ; ac

nad mewn amserdiweddarach yr ysgrifenwyd
hwynt, fel y tybia rbai : canys buasai yn an-

mhosibl i Josua wneyd pob dim a orchymyn-
asai Moses, lieb fod llyfr y gyfiaith gauddo o'i

flaen i'w gyfarwyddo.
Adn. IG. Yr hoU dir hwnw] Yn Nghanaan,

a grybwyllir yma; y mynyddoedd—sef myn-
ydd-dir Judea, yr hwn a gynwysai gryn law-

er o'r wlad boao, Luc i. 39, C5 ; a'r holl ddeaii

—nid yn unig y rhanau mynyddig, ond holl

wlad Judea, yr hou a orweddai yn rhan dde-

heuol Canaan ; a holl wlad Gosen—gwel ar

peu. X. 41 ; ö'r dyffryn a'r gioastadedd—yr
Ìioll iseldiroedd yn y rhan hòno o Ganaan ; a
mynydd Israel á'i ddyffryn—sef lle a enwid
felly ar ol hyn. Ehoddodd y frawddeg olaf

hon lawer o drafFerth i esbonwyr. (1) Os ys-

tyriwn i'r adnod hon a'r 21ain gael ei chwan-
egu ar ol yr amseroedd yn y rhai y rhanwyd
brenhiniaethau Israel a Juda, symudir yr an-

hawsder ar unwaith. (2) Symudir yr an-
hawsder hefyd os ystyriwn fod mynydd a

dyffryn yn cael eu rhoddi yma am fynydd-
oedd a dyffrynoedd, a bod y rhai hyn yn cyn-
wys yr hoU fynyddoedd a'r dyíFrynoedd nad
oeddynt yn y rhandir a ddisgynodd i Iwyth
Juda. Neu, (3) Os wrth fynydd Israeì y
deallwn Bethel, íle yr ymddanghosodd Duw i

Jacob, yr hwn wedi hyny a alwyd Israel, ac
yraddawodd iddo wlad Canaan, symudir rhan
o'r anhawsder. Ond y dyb gyntaf a ymddeng-
ys debycaf; canys y mae yu sicr i lawer o

nodiadau gael eu chwanegu at y llyfr hwn ar
ol dyddiau Josua: gwel y rhagymadrodd.

Adn. 17. Yr hwn sydd yn myned i fyny i

Seir] Neu wlad Edom, sef i'r rhan hóno ag
ydoedd yn gorwedd yn ddeheuol i Judea. Ilyd
Baal-Gad yn nglyn Libanus—fel y mae y
geiriau blaenoroí vn gosod allan derfvnau

yn myned i fyny i Seir, hyd Baal-Gad,
yn nglyn Libanus, dan fynydd Her-
mon : a'u holl frenhinoedd hwynt a
ddaliodd efe ; tarawodd hwynt hefyd,

ac a'u rhoddodd i farwolaeth.

1

8

Josua a gynaliodd ryfel yn erbyn
yr holl frenhinoedd hyny ddyddiau
ìawer.

19 Nid oedd dinas a'r aheddychodd
â meibion Israel, heb law yr Hefiaid
preswylwyr Gibeon : yr holl rai ereill

a ennillasant hwy trwy ryfel.

20 Canys o'r Arghvydd yr ydoedd
galedu eu calon hwynt i gyfarfod âg
Israel mewn rhyfel, fel y difrodai efe

hwynt, ac na fyddai iddyut drugaredd

;

ond fel y dyfethai efe hwynt, fel y gor-
chymynasai yr Arglwydd w rth Moses.

buddugoliaethau Josua o du y deau ; felly

dengys y rhai hyn i ba le y cyibaeddent o du
y gogledd. Tybia yr Aichesgob Usher fod
íiyn yn ddarluniad o hd y wiad a gymerth
Josua oddiar frenin Hazor a'i gynghreirwyr.

Adn. 18. A Josua a gynaliodd ryfel yn
erbyn yr holl frenhinoèdd hyny ddyddiau
lawer] Ni ennillwyd yr hoU fuddugoliaethau
hyn mewn un faes-fiwydr, ond cymerodd i

fyuy o chwech i saiíh mlynedd. Yr oedd Ca-
leb yn 40 miwydd oed pryd yr anfonwyd ef o
Cades-Barnea i chwilio y wlad, pen. 'xiv. 7.

Iju ef a hoU Israel 38 o ííynyddau wedi hyny
yn crwydro yn yr anialwcíi, Num. xiv. 33, 3i;
yr hyu a'i gesyd ef, pan groesasant yr lor-

ddonen i ddechreu y rhyfel yma, oddêutu "8
mlwydd oed. Ac yn ei diwedd hi yr oedd ef,

fel y dywed ei hunan, yn 85 mlwyd'd oed, pen.
xiv. 10; yr hyn a ddengys i'r rh'yfel bresenol
barhau oddeutu saith miynedd. Mynai Duw
i'r wlad gael ei gorciifygu yn uaddol am law-
er o resyraau : (1) Fel^'y "byddai i'r Canaan-
eaid gael amser i edifarhau, wrth ganfod fod
llaw Jeuofa yn eu herbyn. (2) Fel y byddai
i amaetbyddiaeth gael ei chario yn iiilaen,

trwy yr hyn y darperid at gyualiae'th hvd vn
nod y gorchfygwyr. (3) Ehag i'r bwy'stfirod
amlhau arnyut, ac felly anrheithio wiad,
Exod xxiii. 29, Deut. vii. 22. (4) Rhag i'r

fuddugoliaeth, wrth gael ei gwneuthur yn gyf-
lym a hawdd, gael yn fuan ei hanngh'ütio "a'i

diystyru. (5) Er profi eu hamynedd, a'u gwr-
oldeb, a'u hymddiriediad hwy yn Nuw ; a
pheri iddynt fod yn fwy gofaìus* i'w foddhau
ef, with weledeu bod mewn angen am ei help
a'i nawdd ef yn erbyn eu gelynion. (6) I
ddysgu iddynt arfery'd eu nertli a'u medrus-
rwydd eu hunain yn y gwaith hwn, heb ddvs-
gwyl dim ond ei nad^d a'i fenditb ef ar 'eu
hymdrechiadau eu hunain : gwel ar pen. xiii.6.
Adn. 19. Beblaiü yr Ilefiaid, preswylicyr

Gibeon] Gwel ar pen. ix. 3, &c.
Adn. 20. Canys oW Arghcydd yr ydoedd

galedu cu calon hwynt] ' Megys y caiedwyd
calon Pharao trwy ei falchde'r a'i ystyfníg-
rwydd ei hun yn gyntaf, ac wedi hvny trwy
gyfiawnfarn Duwì'wddinystr; fell vcaled'-
wyd calonau y Canaaneaid hvn.*— Henrt.
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Terjyìi ij rliyfel. JOSUA XII. Buddugoliaethau Moses.

21 ÌI A'r pryd hyny y daeth Josua
ac a dorodd yr Anaciaid ymaitb. o'r

mynydd-dir, o Hebron, o Ddebir, o

Anab, ac o holl fynyddoedd Juda, ac

holl fynyddoedd Israel : Josua a'u

difrododd hwynt a'u dinasoedd.

F 22 Ni adawyd im o'r Anaciaid yn
ngwlad meibion Israel : yn unig yn
Gaza, yn Gath, ac yn Asdod, y gad-

awyd hwynt.
23 Felly Josua a ennillodd yr hoU

wlad, yn ol yr hyn oll a lefarasai yr

Arglwydd wrth Moses ; a Josua a'i

' Ni tbyBerodd efe eu calonau hwynt trwy

ddylanwad ei ras hollalluog, eithr rhoddodd

hwynt i fyny i'w gelyniaeth, eu balchder, a'u

cyndynrwydd eu huuain ; fel ag yr hyfhawyd

hwynt i ymladd â'r Israeliaid, er iddyntglyw-

ed am y rhyfeddodau a wneid yn fynycb er-

ddynt.'—Eenson. ' Yr oeddynt wedi pechu

yn erbyn yr hoU oleuni a dderbyniasent, a gad-

awodd ])uw hwynt yn gyfiawn i galedwch, cyn-

dynrwydd, a balchder eu ralonau eu hunain
;

oblegid gan eu bod yn dewis cadw eu heilun-

addoliaeth, yr oedd Duw yn pendeifynu idd-

ynt gael eu tori ymaith. herwydd gan nad

oedd dinasa'r a heddychodd â'r Israeliaid oddi

eithr Gibeon a rhai ereill o'r Heflaid, adn. 19,

daeth yn angenrheidioL eu dyfetha hwynt

;

canys eu gwrüiodiad o wneuthur heddwch yd-

oedd brawf eu bod yn ystyfnigo yn eu heilun-

addoliaeth.'— Clarke. Fel y difrodai efe

hwynt—seí fel y difrodai Israei hwynt, Deut.

vii. 2, a XX. 16, 17. Ac na fyddai iddynt

dnigaredd—yi' hon a allasent ei chael pe na

buasent raor anystyiiol a hunan-hyderus fel

ag i feddwl y gallent wrthsefyll y gwr hyny

ag y ftbisai yr lorddonen yu ol rhagddynt, ac

y syrthiodd caerau Jericho i'r llawr o'u blaen!

Adn. 21. Ac a dorodd yr Anaciaid ym-

aith] Pobl gawraidd, farbaraidd, a gwylltion,

gwahanol i'r Canaaneaid o ran eu gwreiddyn,

ac yn preswylio y mynyddoedd, Num. xüi. 33.

Buasai yu beryglus trugarhau wrthynt hwy,

ac nid oeddynt'yn haeddu cael eu harbed.

Jlebron, o l)debir— hya sydd ailadroddiad

e"-lur o'r gweithrediadau milwraidd a goffa-

wyd pen. x. 30—41. Difrododd hwynt d'u

dinasoedd—íieí yr Anaciaid a'u dinasoedd;

canys arbedodd Josua rai dinasoedd ereill,

adn. 13.

Adn. 22. Yn Gaza, yn Gath, ac yn

Asdod y gadawyd hwynt] Cafodd hoU hil

Anac eu dinystrio yn y rhyfel yma, oddieithr

y rhai a ymnoddasent yn y dinasoedd uchod,

y rhai a berthynent i'r Philistiaid, ac yn y
rhai y caed rhai o hiliogaeth Anac hyd ynnod

yn nyddiau Dafydd.

Adn. 23. Felly Josua a ennillodd yr holl

wlad] A'i darostyn?odd hi, fel nad oedd neb

o'r Canaaneaid yn codi yn ei erbyn, er fod lla-

wer leoedd lieb fod eto yn ei feddiant ef. Yn
01 yr hyn oll a lefarasài yr Arglwydd wrth

jifôses—addawsai Duw yru y cenhedioeddallan

o'u blaen hwy, ac yn awr efe a gyflawnodd ei

addewid. Tybia rhai i blaid o'r Canaaneaid

flöediff hvn feddiannu vr AiíTt Isaf, a gosod
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rhoddodd hi yn etifeddiaeth i Israel,

yn ol eu rhanau hwynt, trwy eu
llwythau. A'r wlad a orphwysodd
heb ryfel.

PENNOD XII.

"pvYMA frenhinoedd y wlad, y rhai^ a darawodd meibion Israel, ac a
feddiannasant eugwladhwynt o'r tu-

hwnt i'r lorddonen tua chodiad yr
haul ; o afon Arnon hyd fynydd Her-
mon, a'r hoU wastadedd tua'r dwyr-
ain :

Uin frenhinoedd yno a adwaenid wrth yr

enw ' bugail-frenhinoedd.' Dywedir mai hwynt
hwy a seiliasant Tangier, lle y codasant ddwy
golofn wen, gyda'r arysgrifen ganlynol yn y
Phenisiaeg, ' Nyni yw y rhai a ffoisom rhao
WYNEB JOSUA YR YSPEILIWR, MAB NaF,' neu
Nun : gwel Procobius, Bochart, &c. Bernir

i lawer o honynt ymsefydlu mewn gwabanol
barthau o Affrica, Asial<eiaf, tir Groeg, ac yn-

ysoedd Môr-y-canoldir ; a meddylir hefyd i

drefedigaethau o'r bobl hyn ymwasgaru dros

wahanol barthau o'r Almaen, Sclayonia, &c.

Ond y mae eu hiliogaeth erbyn hyn wedi ym-
gymysgu yn y fath fodd gyda chenhedloedd y
ddaear, fel nad ydynt mwyach yn dal eu henw
gwreiddiol, nac yn wahaniaethadwy. A Josua
á'i rhoddodd hi yn ctifeddiaeth i Israel—nid

arddelwai efe un awdurdodaeth arbenig drosti

:

ni feddai ei deulu uu ran ueiliduol o honi, nac

yutau ei hun ddim ond diuas anrheithiedig

Tiìnnath-Serah, yn Uwyth Ephraim, yr hou

y gorfu iddo ei hailadeiladu, pen. xix. 49, 50.

A'r wlad a orphwysodd heb ryfel—trwy fod

yr holl diriogaeth hòno yn awr wedi ei gorch-

f'ygu, yr hon y bwriadai Duw i Israel eu medd-
iannu y pryd hyn. Yma, ebai Dodd, y de-

chreua y seithfedflwyddyn, a chyfrif o'r i'^ryd

hau cyutaf ar ol croesi yr lorddonen, sef y
flioyddyn sabbothol gyntaf a gadwyd ganddynt

'

ar ol i Josua eu dwyn hwynt i orphwysfa; ac
|

y mae yr orphwysfa hon yn gysgod o'r or-

pwysfa dragwyddol hòno, yr hon y mae JosuA
bendigedig y cyfammod newydd yn ei pharo-

toi i'w bobl yn y nef, Ileb. iv. 8, 9.

PEN. XII. Adn. 1. Dyma frenhinocdd y
wlad, y rhaia daraiüodd meibion Israel] Yn
adn. 1—G, cawn hanes y ddau frenin a dar-

awyd gan feibion Israel dan lywyddiaeth Mo-
SES ; ac yn adn. 7—24, cawn hanes yr un
brenin ar ddeg ar hugain a darawsaut hwy dan

lywyddiaeth JosuA. Y mae yr hanes gryno

hon am fuddugoliaethau Israel yn dyfod i

mewn yma, nid yn unig fel terfyniad hanes

rhyfeloedd presenol Canaan, fel y gallem ar un

olwg weled yr hyn a enniUasant hwy ; ond fel

rhagarweiniad i hanes rhaniad Canaan, fel y
byddai i'r hoU diriogaethau hyny gael eu gosod

yn nghyd o flaen llygad y darllenydd, y rhai yr

oeddy nt yn awr i'w rhanu. afon Arnon hyd

fynyddÌlermon—Arnon oedd derfyn holl du-

cddau deheuol y tir a feddiennid gan yr Israel-

iaid tuhwnti'r lorddoncn, a mynyddoedd Her-

mou oeddynt y terfynau gogleddol. Y mae Ar-
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. 2 Sehon brenin yr Amoriaid, yrhwn
ocdd yn trigo yn Hesbon, ac yn ar-

glwyddiaetbu o Aroer, yr hon sydd ar

fin yr afon Arnon, ac o ganol yr afon,

ac o hanner Gilead hyd yr afon Jab-

boc, yn mro meibion Ammon

;

3 Ac o'r gwastadedd hyd fôr Cin-

neroth o du y dwyrain, ac hyd fôr y
gwastadedd, sef y môr heli, o du y
dwyrain, tua Beth-jesimoth ; ac o du

y deau, dan Asdoth-Pisgah:
4 A goror Og brenin Basan, yr hwn

oedd o weddiU y cawri, ac oedd yn
trigo yn Astaroth ac yn Edrei

;

5 Ac efe oedd yn arglwyddiaethu
yn mynydd Hermon, ac yn Salchah,

ac yn holl Basan, hyd derfyn y Ges-
suriaid, a'r Maachathiaid, a hanner
Gilead, terfyn Sehon brenin Hesbon.

6 Moses gwas yr Arglwydd a meib-
ion Israel a'u tarawsant hwy : a Mo-
ses gwas yr Arglwydd a'i rhoddodd
hi yîi etifeddiaeth i'r Reubeniaid, ac

i'r Gadiaid, ac i hanner llwyth Ma-
nasse.

non yncodi yn mynyddoedd Gilead ; ac ar ol

rhedeg íFordd faitli o'r gogledd i'r deau, hi a

ymarllwysa i'r môr marw yn agos i'r fan lle yr
ymarllwysa yr lorddonen. A'r holl icastad-

edd tua'r dwyrain—yr holl dir o rosydd Moab
hyd fynydd Hermon.
Adn. 2, Aroer] Yr oedd Aroer yn sefyll

yr ochr orllewinol i afon Arnon, yn nghanol y
dyffryn trwy ba un y rhed yr afon hóno. Yr
oedd teyrnas Sehon yn cyraedd oddiwrth
afon Arnon a dinas Aroer yn ddeheuol, hyd
afon Jabboc yn ogleddol. ganol yr afon—
nid peth anarferol hyd yn nod yn ein plith ni

ydyw i afon pael ei rhanu rhwng dau argl-

wydd, ac i'w tiriogaethau neu eu hawdurdod-
aeth gyfarfod yn nghanol yr afon. Modd
bynag dewisa rhai gyfieithu tock hannachal
' RHWNG yr afon,' gan olygu ei fod yn teyrn-

asu ar ryw diriogaeth a safai rhwng gwahanol
íFrydiau yr afon hôno. Ac o hanner Gilcad
—yr oedd mynyddoedd Gilead yn cyraedd o'r

gogledd i'r deau, o fynydd Ilermon tua chod-

iad afon Arnon, pa un oedd oddeutu canol
teyrnas Sehon : fel hyn dywedir fod Sehon yn
meddiannu hanner Gilead, sef hanner y myn-
yddoedd a'r wlad a ddygent yr enw Gilead
yn ddwyreiniol i'w diriogaethau ef. Afon
Jahboc—y mae yr afon hon yn codi yn myn-
yddoedd Gilead, a chan redeg o'r dwyrain i'r

gorllewiu hi a ymarllwysa i'r lorddonen. Y
mae yn terfynu tiriogaothau Sehou o du y
gogledd, ac eiddo yr Ammoniaid o du y deau.
Adn. 3. Ilydfôr Ciìmeroth] Neu Gennesa-

ret, yr hwn hefyd a elwir môr Galilea a 11 yn
Tiberias. Ymôr heli o du y dwyrain—y mae
yam hammelach, yr hwn a gyfieithir yma
'môr heli,' yn cael ei ddeall gan ereill fel yn
nieddwl ' môr dinas Melach,' ara nad oes môr
hallt du y dwyrain i lyn Gennesaret : gwel
ar pen. xv. 62.

' Tybia rìiai mai y Uyn As-

7 ^ Dyma hefyd frenhinoedd y wlad
y rhai a darawodd Josua a meibion
Israel o'r tu yma i'r lorddonen o du
y gorllewin, o Baal-Gad, yn nglyn
Libanus, hyd fynydd Halac, yr hwn
sydd yn myned i fyny i Seir ; a Josua
a'i rhoddodd hi i Iwythau Israel yn
etifeddiaeth yn ol eu rhanau;

8 Yn y mynydd, ac yn y dyfifryn,

ac yn y gwastadedd, ac yn y bronydd,
ac yn yr anialwch, ac yn y deau,

;
yr

Hethiaid, yr Amoriaid, a'r Canaan-
eaid, y Phereziaid, yr Hefiaid, a'r Je-
busiaid:

9 ^ Brenin Jericho, yn un ; brenin
Ai, yr hwn oedd o ystlys Bethel, yn
un

;

10 Brenin Jerusalem, yn un; bren-
in Hebron, yn un;

11 Brenin Jarmuth, yn un; brenin
Lacis, yn un

;

12 Brenin Eglon, yn un ; brenin
Gezer, yn un

;

13 Brenin Debir, yn un; brenin
Geder, yn un

;

phaltites, yr hwn a elwir y môr heli a'r môr
marw, a feddvlir yma. Beth-jesimoth—dinas
yn agos i'r môr marw yn rhosydd Moab. As-
doth-Fisgah—dinas wrth droed mynydd Pis-
gah, Deut. iii. 17.

Adn. 4. Goror Og hrenin Basan] Am y
dyn hwn gwel y sylwadau ar Deut. iii. 11.

Yr hîon oedd o tceddill y cawri—neu Re-
2ìhaim: gwel arDeut. ii. 11.

Aán. 5. Ilydderfyny Gessuriaid] Yroedd
gwlad Basan, yn nyddiau Moses a Josua, yn
cyraedd o afon Jabboc yn ddeheuol, hyd g'v-

ffiniau y Gessuriaid a'r Maachathiaid yn og-
leddol, at droed mynyddoedd Hermon.
Adn. G. Moses gtcas yr Arglwydd a'i

rhoddodd hi] Khaid i drugareddau newydd-
ion beidio boddi y gofTadwriaeth o'r trugar-
eddau gynt ; a rhaid i ogoniant yr offerynau
presenol o ddaioni i'r eglwys beidio lleihau

anrhydedd cyfiawn y rhai a fuont o'u blaen
hwy. Yr oedd gwasanaeth Josua yn ddiddadl
yn fawr ; ond nac annghofier gwasanaeth Mo-
ses. Y mae y ddau yn nghyd yn cyhoeddi
mai Duw yw Alpha ac Omega iachawdwr-
iaeth ei bobl.

Adn. 7. O Baaî-Gad] Ailadroddiad o'r

hyn a grybwyllwyd pen xi. 17.

Adn. 8. Ac yn yr anialuch] Nid ydym i

feddwl fod yr anialch yn wlad ddibobl, éithr

yn unig yn wlad ag yr oedd ei phreswylwyr
c,yn anaml mewn cydmhariaeth i barthau ereiU
o'r tir ; canys ni a ddarllenwn am dai a threfi

yn yr anialwch.

Adn. 0. Brenin Jericho—òrenin Ai] Gwel
ar pen. vi. 1, a viii. 2, ic.
Adn. 10—12. Brenin Jerusalem, Sfc.] Gwel

ar pen x. 1—3.

Adn. 13. Brenin Geder] Ond odid yr un a
Gedor, pen. xv, 58: yr oedd yn sefyll yn
llwyth Juda.

55



Buddugoliaethau JOSUA XIII. Josua.

14 Brenin Hormah, yn un ; brenin

Arad, yn un

;

15 Brenin Libna, yn un ; brenin

Adulam, yn un
;

16 Brenin Macceda, yn un ; brenin

Bethel, yn un
;

17 Brenin Tapua, yn un ; brenin

Hepher, yn un
;

18 Bueuin Aphec, yn un ; brenin

Lassaron, yn un
;

19 Brenin Madon, yn un; brenin

Hazor, yn un

;

20 Brenin Simron Meron, yn un;

brenin Achsaph, yn un

;

Adn. 14. Brenin B'ormah] Meddylir mai

yma y maeddwyd yr Israeliaid gan y Canaan-

eaid, Num. xiv. 45 ; a galwyd y lle Ilormah,

neu 'ddinystr,' oddiwrth yr amgylchiad hwnw,
Num. xxi. 3.

Adü. 15. Adulam] Dinas yn perthyn i

Iwyth Juda, pen. xv. 35. Mewn ogof yn y
lle hwn yr ymguddiai Dafydd yn fynych pan

yr oedd Saul yn ei erlid, 1 Sam. xxi. 1. Dy-
wedir fod yr ogof hon yn cyraedd dair milldir

dan y mynydd.
Adn. ÌC. 3Iacceda] Yr oedd ymahefydogof

lle yr ymguddiodd ac y claddodd y pum
brenin, pen. x. 16, &c.

Adn. 17. Tapua] Yr oedd dau le o'r enw
hwn; un yn llwyth Juda, pen. xv. 34, a'r

Uall yn llwyth ÌEphraim, pen. xv. 53 ; ond

nis gèllir sicrhau pa un o'r ddau a feddylir

yma, Hepher—yr uu, yn ol Calraet, ag Oph-

ra yn llwyth Benjamin, pen. xviii. 23.

Adn. l'è.Aphec] Yroedd amrai ddinasoedd

o'r enw hwn ; un yn llwyth Aser, pen. xix.

30 ; un aiall yn llwyth Juda, 1 Sam. iv. 1 ;

a'r drydedd yn Syria, 1 Breu. xx. 30. Nis

gellir sicrhau pa un o'r ddwy flaenaf a feddylir

yma. Lassaron—nid oes un ddinas o'r enw
hwn yn awr yn adnabyddus ; a thybia rhai mai

Saron a feddylir. Yr oedd Saron yn dalaeth

yn gystal a dinas, a chanmolir hi yn yr ysgry-

thyrau am ei ífrwythlondeb, Esay xxxv. 2.

Gwel ar Act. ix. 35.

Adu. 19, 20. Brenin Madon, ^c.] Gwel ar

pen. xi. 1.

Adn. 21. Taanach] Dinas yn hanner llwyth

Manasse, o du y gorllewin i'r lorddoneu, nid

yn mhell o gyffiniau Zabulon, pen. xvii. 11.

Ehoddwyd hi i'r Lefiaid, pen. xxi. 25.

Adn. 22. Cades] Neu Cedes. Yr oedd dinas

o'r enw hwn yn ilwyth Naphtali, peu. xix.

37 ; ac yroedd wedi hyn yu un o'r diuasoedd

noddfa, pen. xx. 7. Jocneam o Carmel—dy-
wedir fod y ddinas hon wrth droed mynydd
Carmel, yn agos i'r afon Belus, yn llwyth Za-

bulon. Rhoddwyd hi i'r Lefiaid.

Adn. 23. Brenin Dor] Syrthiodd dinas o'r

enw hwn i ran meibion Manasse, pen. xvii. 11.

Dywed Bochart ei bod yn un o'r dinasoedd

brenbinol henaf yn Phenice. Gwarchaeodd

Antiochus Sydetes hi mewn amseroedd divy-

eddarach, ond methodd ei meistroli. Brenin

y cenhedloedd o Gilgal—nid dyma y Gilgal

île y gwersyllodd Josua ar ol croesi yr lordd-

onen \ canys nid oedd un ddinas yno, na bren-

66

21 Brenin Taanach, yn un ; brenin

Megido, yn un
;

22 Brenin Cades, yn un ; brenin

Jocneam o Carmel, yn un
;

23 Brenin Dor yn ardal Dor, yn un
;

brenin y cenhedloedd o Gilgal yn un

;

24 Brenin Tirzah, yn un : yr holí

frenhinoedd oedd unarddeg-ar-hugain.

PENNOD XIII.

A P H A N heneiddiodd Josua a
-^ phwyso o hono mewn oedran,

dywedodd yr Arglwydd wrtho ef,

Tydi a heneiddiaist, daethost i ddydd-

in namyn brenin Jericho, pen. iv. 19. Y mae
y Lxx yn ei ddarllen, ' brenin Gei Galilea'

Tybia rhai ei bod yn meddwl Galilea Uwchaf,
yrhonaelwid Galiiea y Cenhedloedd, fel y
mae y gair Hebreig goyim yn arwyddo ; a

thybia ereiU mai y wlad hòno ydoedd, ar yr

hon yr oedd Tidaî yn frenin, Gen. xiv. 1.

Adn. 24. Brenin Tirzah] Ymddengys i'r

ddinas hon fod am gryn amser yn brifddinas

breuhiniaeth Israel, ac yn diigfa ei brenhin-

oedd, 1 Bren. xiv. 17, a xv. 21, 33. Nisgell-

ir sicrhau ei safle yn gywir, ond meddylir ei

bod yn sefyll ar fynydd oddeutu naw milldir

yu ddeheuol o Samaria. Yr hollfrenhinoedd
oedd unarddeg-ar-hugain—y lxx a ddywed-
ant 29, ac eto ni ddodant i lawr ond 28, gan

eu bod yn cymysgu neu yn gadael allan dri

o'r brenhinoedd hyn.
Adfeddyliadaü.—Y mae fod cynifer o

frenhinoedd mewn cyn lleied tiriogaeth yn
dangos y rhaid fod eu teyrnasoedd yn fychain

iawn yn wir. Nid oedd gan frenhinòedd

Bethel ac Ai ddim ond oddeutu 12,000 o ddeil-

iaid yn y cyfan, pen. viii. 17, 25 ; ac yn yr

hen am.seroedd tiriogaethau bychain iawn oedd

gan yr holl frenhinoedd. Yr oedd gan bob

tref neu faesdref ei phenaeth ; ac yr oedd y
penaeth hwn yn annibynol ar ei gymydogion,

ac yn arferyd awdurdod brenhinol yn ei dal-

aeth ei hun. Wrth ddarllen pob hen hanes-

iaeth, yn gystal a'r Beibl, dylid cadw hyn yn
wastadol mewn cof ; canys nid oedd brenhin-

oedd a brenhiniaethau yn yr amseroedd hyny
ddim oud delw wan o'r rhai presenol. Yr
oedd Brydain Fawr, yn yr hen amseroedd, yn
rhanedig i amrai deyrnasoedd : yn amser y
Saxoniaid yr oedd wedi ei rhanu yn sailh, ac

am hyny gelwid hi y Saxon heptarchy, neu y
saith-benogaeth Saesonig. Pan ddaeth Il Ce-

sar gyntaf i'r ynys hon, efe a gafodd bedwar

brenin yn Nghent ei hun, sef Cingetorix, Car-

nilius, Taximagulus, a Segonax. ganlyniad

ni ddylera ryfeddu wrth y niferoedd ag y dar-

llenwn ara danynt yn ngwlad Canaan. Yr oedd

Cymru hefyd gynt yn rhanedig fel hyn ; a'r ni-

fer mawr o dywysogion, duciaid, talaethwyr,

&c., yn yr Almaen, ydynt weddiliion diwedd-

ar o'r hen raniadau hyny.

PEN. XIII. Adn. 1. A phan heneiddiodd

Josua] Cyfrifir yu gyff"redin ei fod ef y pryd

hyn oddeutu 100 mlwydd oed : efe a dreuU

iasai oddeutu saith mlynedd yn gorchfygu y
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iau oedranus, a thir lawer iawn sydd
eto i'w feddiannu.

2 Dyma y wlad sydd eto yn ol

:

holl derfynau y Philistiaid, a holl Ges-
suri,

3 O Sihor, yr hon sydd o flaen yr
Aifft, hyd derfyn Ecron tua'r gogledd,
yr liwn a gyfrifìri'r Canaaneaid: pura
tywysog y Philistiaid

; y Gazathiaid,
a'r Asdodiaid, yr Escaloniaid, y Gith-
iaid, yr Ecroniaid

;
yr Afiaid :

wlad, a thybir îcldo fod oddeutu blwyddyn yn
ei rhanu hi; a bu farw yn niben oddeutu deng
mlynedd ar ol hyny yn 110 mlwydd oed. Y
mae yn bur debyg ei fod yn meddwl darostwng
yr hoU wlad cyn iddo ei rhauu rhwng y llwyth-

au ; ond nid oedd Duw yn meddwl yn addas i

hyn gael ei wneuthur. Yr oedd yr Israeliaid

mor anffyddlon nes yr ymddengys ei fod ef yn
bwriadu y cai rhai o'r heu drigolion aros fyth

i'w ffrwyno hwy, ac y cai y gwahanol Iwyth-
au beth trafferth i yru o'u cyffiniau penodedig

y gweddiU o'r cenhedloedd Canaaneaidd. Dy-
wedodd yr Arglwydd wrtho ef Tydi a hen-
eiddiaist—gan hyny nac oeda wneyd y gwaith
a orchymynais i ti. Da yw i'r rhai oedranus
gael adgofio iddynt eu bod felly, fel y bywiog-
er hwynt i wneyd gwaith bywyd, ac ymijarotoi

erbyn angau, yr hwn sydd yn dyfod yn mlaen
yn gyflym. A thir lawer iaiün sydd eto i'io

feddiannu—hyny yw, llawer iawn mewn cyd-
mhariaeth i'r tir o'r tu arall i'r lorddonen, yr
hyn oedd y cwbl ag y gellid. dywedyd eto ei

fod yn nwylaw yr Israeîiaid.

Adn. 2. Dyma y wlad sydd eto ynol] Heb
ei gorchfygu genyt ti, ac i gael ei gorchfygu
gan yr Israeliaid, os ymddygant yn addas. n
yr oedran mawr hwn nis gallai Josua obeithio

byw i orchfygu yr hyn oedd yn aros o'r wlad
heb ei darostwng, ac am hyny yr oedd ef i

fyued oddeutu gwaith arall, sef ei rhanu hi.

Holl derfynau y Fhilistiaid—gall hyn fod yn
meddwl y tir a feddiannai y Philistiaid ar lan

y môr, yn ddeaii-orllewinol i wlad Canaan.
A holl Gessuri—yr oedd amrai leoedd o'r enw
hwn ; ond yr un ag y sonir am dano yma oedd
ond odid y goror deheuol i Ganaan, tuag Ar-
abia neu tua'r Aifft. Ond tybia Cellarius mai
gwlad ydoedd yn nghymydogaeth yr Amalec-
iaid.

Adn. 3. Sihor., yr hon sydd o flaen yr
Aifft] Tybia rhai mai ygangen Belusiaidd o'r

Nilus, yn agos i anialwch Arabia, yw JSihor,

yr hon hefyd a elwir afon yr Aifft, Num.
xxxiv. 5, Jer. ii. 18. Crybwyllir am yr afon
hon yn fynych fel terfyn yr Israeliaid i'r deau-
orllewin, fel yr oedd yr Euphr^tes, yr afon
fawr, i'r gogledd-ddwyrain. Jlyd derfyn Ec-
ron tua'r gogledd—Ecron oedd un o bum ar-

glwyddiaeth y Philistiaid, a'r fwyaf gogleddol
o'u hoU daleithiau. Y mae Daal-zebub, ei

heilun, yn cael ei goffâu 2 Bren. i. 2, &c.
Pum arglwyddiaeth y Philistiaid oeddynt
Gaza, Asdod, Ascalon, Gath, ac Ecron. Nid
oes un prawf i'r Israeliaid erioed feddiannu
Ecron, er y casgla rhai, oddiwrth pen. xv. 11,

ddarfod ei rhoddi ar y cyntaf i Juda ; eithr ni

ddywedir yno ond fod terfyn Ilwyth Juda yn
I

4 O'r deau, holl wlad y Canaaneaid,
a'r ogoí oedd yn ymyl y Sidoniaid, hyd
Aphec, hyd derfyn yr Amoriaid

:

5 A gwlad y Gibliaid, a hoU Liban-
us, tua chyfodiad haul, o Baal-Gad
dan fynydd Hermon, nes dyfod i Ha-
math.

6 Holl breswylwyr y mynydd- o

Libanus hyd Misrephoth-maim, a'r

holl Sidoniaid; y rhai hyny a yraf
ymaith o flaen meibion Israel : yn

myned i neu at ystlys Ecron, Oddiwrth pen.
xix. 43, nyni a ddysgwn mai parth o randir
Dan ydoedd, ond nid ymddengys iddi gael ei

meddiannu gan neb o'r Ilwyth hwnw. Tr
hwn a gyfrifir iW Canaaneaid—ac felly a
berthyna yn briodol i'r Israeliaid. Addefir
yn gyffredin mai hiliogaeth Canaan, mab ieu-

angaf Cam, oedd yr Afiaid, meddianwyr
gwreiddiol y wlad hon. Y Philistiaid hefyd
a ddeilliasant oddiwrth Mizraim, ail fab Cam

;

ac ar ol difeddiannu yr Afiaid o'r Ileoedd a
ddalient yn y wlad hon, trigasant yn eu Ue :

gwel Gen. x. 13, 14. Piim tywyso'g y Phil-
istiaid—y mae y rhai hyn yn enwog yn yr
ysgrythyr am eu rhyfeloedd Ilwyddianiius yn
erbyn yr Israeliaid, i'r rhai yr oeddynt ýn
Ürewyll barhaus. Yr Afiaid—Scies.''hefyd
yr Atìaid,' yn chwanegol at y pum tywvsog
uchod. Rhaid peidio cymysgu y ihai 'hvu
gyda'r Hefiaid. Ymddengys mai llwyth di-

bwys iawn oedd yr Afiaid, yn trigo'mewu
rhai gyrau Palestina. Amddifadwyd Inwnt
ar y cyntaf o'u gwlad gan y Philistiaid; ac er
eu bod yn byw fel pobl wahanol, ni chyraedd-
asant byth wedi hyny i ddim awdurdod.
Adn. 4. Holl wìad y Canaaneaid] Yr oedd

hon yn gorwedd yn agos i wlad y Philistiaid,

tua glan y môr. A'r ogof oedd yn ymyl y
Sidoniaid—y mae y Saes. yn galw hon Ale-
arah ; a thybia Calmet mai y ddinas Mara-
tha, wrth Fòr-y-canoldir, a feddylir ; a dywed
Pliny mai yr afon Majora, yr* hon sydd yn
ymarllwys i Fôr-y-canoldir 'rhwng Sidon' a
Eeratus, a olygir. Modd bynag y mae ymyl-
nod ein Beiblau Saesonig yn ei galw yn'oGÓF.
Hyd Ajìhec—gwel ar pen. xii. 18; hyd der-
fyn yr Amoriaid—er fod y gair Amoriaid yn
cael ei arfer weithiau i osod allan breswylwyr
gwlad Canaan yn gyffredinol, eto dylai gael ei
ystyried yma mewn ystyr liawer cyfyngach.
Älodd bynag, gan nad yw yn hysby's "fod neb
o'r Amoriaidyn preswyíio yn y Ìle hwn, tybia
Calmet alloubigant y dylem ddarüen Arani'
iaid neu Syriaid.
Adn. 5. A gu-lad y Gibliaid] Y bobl hyn

a drigent tuhwnt i gyffiniau gwl.-\d Canaan, ya
ddwyreiniol i Tyrus a Sidon. Eu prifddinas
a elwid Gebal: gwel Salm lxxxiii. T, Ezec.
xxvii. 9.

Adn. 6. A yraf ymaith oflaen meibion Is-
rael] Hyny yw, os paihäai meibion Israel yn
ufydd i Dduw : ond ni wnaethant hyny, ac o
ganlyniad ni chawsant erioed lawn fe'ddiant o'r
holl dir a addawsai Duw iddynt ar yr ammod
hon yn unig: gwel Exod. xxxiv. li, &c. Ni
chafodd y Sidoniaid eiioed eu gvru vmaith
gan yr Israeliaid, na dim ond eu dwvn i rvw
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Terfynau JOSUA XIII. yr etifeddìaeth.

unig rhan di hi wrtli goelbren i Is-

rael yn etifeddiaeth, fel y gorchymyn-
ais i ti.

7 Ac yn awr rhan di y wladhon yn
etifeddiaeth i'r naw llwyth, ac i han-
ner llwyth Manasse.

8 Gyda'r rhai y derbyniodd y Reu-
beniaid a'r (3adiaid eu hetifeddiaeth,

yr hon a roddodd Moses iddynt hwy,
o'r tu hwnti'r lorddonen, tua'r dwyr-
ain, fel y rhoddes Moses gwas yr Ar-
glwydd iddynt

;

9 O Aroer, yr hon sydd ar fin afon

Arnon, a'r ddinas sydd yn nghanol y
dyffryn, a holl wastadedd Medeba,
hyd Ddibon

;

10 A holl ddinasoedd Sehon brenin

yr Amoriaid, yr hwn a deyrnasodd
yn Hesbon, hyd ardal meibion Am-
mon

;

1

1

Gilead hefyd, a therfyn y Ges-

suriaid, y Maachathiaid hefyd, a holl

fynydd Hermon, a holl Basan hyd
Salchah

;

12 Holl frenhiniaeth Og yn Basan,

yr hwn a deyrnasodd yn Astaroth,

fath ddaro'styngiad yn nyddiau Dafydd a

Soloraon. Cymerodd ibai aclilysur oddiyma

i wadu dilysrwydd y dwyfol ddatguddiad,

*am y dywedir i Dduw,' meddant, 'addaw yn
benodol'y byddai i Josua orcbfygu yr boll

wlad, a rboddi yr Israeliaid mewn meddiant o

boni.' Y niae byn yn gamgymeriad boliol.

(1) Ni ddarfu i Dduw erioed addaw yn ben-

odol, b.y. yn ddiammodol, eu rboddi liwynt

mewn meddiant o'r wlad bon. Yr addewid i

foddiannu yr oll o boni a ymddibynai ar eu

ffyddlondeb bwyi Dduw. Ni buont yn ffydd-

lòn îddo, ac am byny nid oedd Duw yn rbwym
trwy ei addewid i roddi iddynt unrbyw ran o'r

wlad, ar ol eu gweitbred gyntaf o wrtb^íiliad

cyfàedinol oddiwrtb ei addoliad ef. (2) Ni
ddywedodd Duw erioed y cai Josua orcbfygu

yr boll wlad, a'i rhoddí iddynt hwy ; byn yn
ûnig oedd yr addewid :

' Ti a'u dyyi hwynt i'r

wlad, a tbi a'i rheni rbyngddynt bwy.' Ac
efe a wuaeth y ddau betb hyn, a tbrwy ei

fuddugoliaethau dygodd bwynt i efyflwr yn yr

bwn y gallasent ymsefydlu ynddi am byth.

(3) Ni ddywedwyd erioed, Ti a'i yorchfyyi bl

oll, ac wedi byny a'i rheni ; naddo. Gorfu i

amrai o'r Uwytbau, ar ol i'w rhan gael ei

pbenodi iddynt, yru allan yr ben drigolion

:

gwel ar pen. xi. 18.

Adn. 7, 8. Ac yn awr rhan di y wlad hon'l

Yr oedd y rbanau a orclifygwyd, a'r ibanau

ag oeddynt yn aros heb eu gorclifygu, i gael

cu ilianu yn awr, fel y gallai pob ílwytb wy-

bod yr byn a berthynai iddo trwy roddiad

Duw, a cbael cu gwroli i gyuyg ar ei buddug-

oliaetbu ])an fyddai liyny yn gyfleus. Ì'r

nciw llwyth, ac i hanner lìwyth Manaase—yr

oedd yr banner arall o Iwytb Manasse, yn

nghyda dau Iwyth Reuben a Gad, wedi cael

eu íieLifeddiaeth vr ochr draw i'r lorddonco,
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ac yn Edrei; efe a adawyd o weddiU

y cawri : canys Moses a'u tarawsai

hwynt, ac a'u gyrasai ymaith.

13 Ond meibion Israel ni yrasant

allan y Gessuriaid na'r Maachathiaid :

eithr trigodd y Gessuriaid a'r Maach-
athiaid yn mhlith Israel hyd y dydd
hwn.

14 Yn unig i Iwyth Lefini roddodd
efe etifeddiaeth ; aberthau tanllyd Ar-
glwydd Dduw Israel oedd ei etifedd-

iaeth ef, fel y Ilefarasai efe wrtho.

15 ^ A Moses a roddasai i Iwyth
meibion Reuben etifeddiaeth trwy eu
teuluoedd

:

16 A'u terfyn hwynt oedd o Aroer,

yr hon sydd ar fin afon Arnon, a'r ddi-

nas sydd yn nghanol y dyffryn, a'r

holl wastadedd wrth Medeba;
17 Hesbon a'i holl ddinasoedd, y

rhai sydd yn y gwastadedd ; Dibon, a
Bamoth-Baal, a Beth-Baal-meon

;

18 Jahaza hefyd, a Cedemoth, a

Mephaath
;

19 Ciriathaim hefyd, a Sibmah, a
Sareth-sahar, yn mynydd-dir y glyn

;

yn y wlad a bertbynai gynt i Og brenin Basan,
aSehon brenin yr Amoriaid.

Adn. 9—12. O Aroer] Y mae y pedair ad-

nod byn yn dangos y tiriogaethau ar yr ocbr

ddwyreiniol i'r lorddonen, y rbai a feddiennid

eisioes gan y ddau Iwytb a banner : gwel
Num. xxi. 24, &c., a xxxii. 33, &c., Deut. iii.

1, &c., a Jos. xii. 1—G. A'r ddinas sydd yn
nyhanol y dyffryn— Saes. ' yn ngbauol yr

afon' Y mae y gair gwreiddiol yn arwyddo

y uaiU neu y Ilall.

Adn. 13. Ni yrasant allan y Gessuriaid

ncCr Maachathiaid} Er fod Duw wedi bwr-

iadu iddynt gael meddiant o'u gwlad hwy-
tbau : gwel ar pen. xii. 5.

Adn. 14. Yn uniy i Iwyth Lefi ni roddodd

efe etifeddiaeth] Gwel ar Num. xviii. 20—24.

Adn. 15. Trwy eu teuluoedd] Saes. 'r/w ol

eu teuluoedd.'

Adü. IG. Y dyffryn] Neu yr afon: gwel
ar adn. 9—12.

Adn. 17. Bamoth-Baal] Neu 'uchel-leoedd

Baal,' fel y mae ar ymyl y ddalen ; a elwid

felly ond odid oddiwrtb allorau wedi eu bad-

eihidu ar fryniau i addoliud aflan y Pria])us

Canaaneaidd bwn. Beth-Baal-meon—sef t
neu deml Baal-meon.

Adn. 18, Ja/íc/2;cr] Dinas ger Medeba a Di-

bon, a roddwyd i'r Leíiaid, 1 Cron. vi. 78.

demoth—crybwylledig Deut. ii. 26, ac yn sef-

yll tuhwnt i afon Arnon. Mephaath— yn

sefyll ar gyfíÌDÌau Moab, y rhan ddwyreiniol

o'r anialwch. Rhoddwyd bi i'r Ijeüaid, pen.

xxi. 37-

Adu. 19. Ciriathaim] Yr oedd y ddinas bon,

yn ol Eusebius, naw núlldir o Medeba, tua'r

dwyrain. tSibmah— lle nodedig am ei win-

wydd, Esay xvi. 8, 9. ISarelh-sahar—bon yo
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Etifeddiaeth

20 Beth-Peor hefyd, ac Asdoth-Pis-
gah, a Beth-jesimoth,

21 A hoU ddinasoedd y gwastadedd,
a holl frenhiniaeth Sehon brenin yr
Amoriaid, yr hvTn a deyrnasodd yn
Hesbon, yr hwn a ddarluasaii Moses
ei daro gyda thywysogion Midian, Efi,

a Recem, a Sur, a Hur, a Reba, duc-

iaid Sehon, tj rhai oedd yn preswylio

yn y wlad,

22 \ Balaam hefyd fab Beor, y
dewin, a laddodd meibion Israel â'r

cleddyf, yn mhlith eu Uaddedigion
hwynt.

23 A therfyn'"meibion Reuben oedd
yr lorddonen a'i goror. Dyma etifedd-

iaeth meibion Reuben, yn ol eu teulu-

oedd, y dinasoedd, a'u trefi

24 ^ Moses Äí'yí/í^ a roddodd eiifedd-

iaeth i Iwyth Gad, sef i feibion Gad,
trwy eu teuluoedd

:

25 A Jaser oedd derfyn iddynt hwy,
a holl ddinasoedd Gilead, a hanner
gwlad meibion Ammon, hyd Aroer,

yr hon sydd o flaen Rabbah
;

26 Ac o Hesbon hyd Ramath-Mis-
pah, a Betonira; ac o Mahanaim hyd
gyffinydd Debir

;

27 Ac yn y dyífryn, Beth-Aram, a

debygol oedd dref ar neu ger rhyw fynydd
uaewn gwlod wastad.

Adn. 20. Beth-Peor] T neu deml Peor

:

gwel ar Nutn. xxv. 3.

Adn. 21, 22. G>/da thywysogion Miàian]
Gwel hanes y ihyt'el hon, Nuni xxxi. 1—12;
ac y mae yn cael ei hailadiodd yma, am f'od

diddymiad bwriad Balaam i legi Israel, a thro-

ad y rheg hòno yn tendith, yn fath anghraifft

allu a daioni Duw ag ydoedd addas i fod

mewn tragwyddol goffadwriaeth.

Adn. 23. Y diìiasoedd a'u trefi] Tybia rhai

mai pentrefi neu bebyll syraudadwy a fedd-

ylir wrtli y chatserim neu y trefi liyn. y futh

ag a ddefnyddir yn mhlith yr Aral)iaid Bed-
owinaidd i borthi eu hanifeiliaid.

Adn. 2-i. Trwy eit íeuluoedd] Gwel ar adn.

Adn. 25. Tlanner gwlad meihion Ammon]
Hon yn debygol oedd wlad a gymerasid oddi

ar yr Ammoniaid gan Sehon brenin yr Amor-
iaid, a'r hon a feddiannai yr Israeliaid trwy
hawl buddugoliaeth. Canys er y gwaberddid
i'r Israeliaid gymeryd tir yr Ämmoniaid,
Deut. ii. 37, eto gallcnt feddiannu y rhan lion,

yr hon oedd yn unedig â thiriogaetliaìi Sehon,
ar ol iddynt faeddu y brenin hwnw a darostwng
ei deyrnas.

Adn. 2G. Ramath-Mispah] Yr un a Kam-
oth-Gilead, yr hon oedd un o'r dinasoedd nodd-
fa, pen. xx, 8. Mahanaim—gwel ar Gen.
xxxii. 2.

Adn. 27. Beth-Aram] Ailadeiladwyd y
ddinas hon gan Herod, yr hwn a'i galwodd hi

Litias, anrhydedd i Lit'ia gwraig Augustus.

JOSUA XIIL y ddau Iwyth a hanner.

Beth-Nimrah, a Succoth, a Saphon,
gweddill brenhiniaeth Sehon brenin
Hesbon, yr lorddonen a'i therfyn, hyd
gr môr Cinneroth, o'r tu hwnt i'r

lorddonen, o du y^dwyrain.
28 Dyma etifeddiaeth meibion Gad,

)^n ol eu teuluoedd, y dinasoedd, a'u

trefydd.

29 ^ Moses hefyd a roddodd eii-

feddiaeth i hanner Uwyth Manasse : a
bu eiifeddìaeth i hanner ilwyth meib-
ion Manasse, yn ol eu teuluoedd:.

30 A'u terfyn hwynt oedd o Mahan-
aim, holl Basan, hoU frenhiniaeth Og
brenin Basan, a hoU drefi Jair, y rhai
^ydd yn Basan, triugain dinas

;

31 A hanner GiJead, ac Astaroíh,
ac Edrei, dinasoedd brenhiniaeth Og
yn Basan, a roddodd e/e i feibion Ma-
chir mab Manasse, sefi hannermeib-
ion Machir, yn ol eu teuluoedd.

32 Dyma y gwledydd a roddodd ]\ío-

ses i'w hetifeddu, yn rhosydd Moab,
am yr lorddonen a Jericho, o du y
dwyrain.

33 Ond i Iwyth Lefi ni roddodd Mo-
ses etifeddiaeth : Arglwydd Dduw Is-

rael yw eu hetifeddiacth hwynt, fel y
Uefarodd efe wrthynt.

Y mae Josephus yn ei galw hi Jidias, am mai
Julia yw yr enw addyry y Groegiaid yn gvtf-

redin i Livia: gwel Calmet. Succoth—gwel
ar Gen. xxxiii. 17.

Adn. 28. A'u trefydd] Gwel ar adn. 23.

Adn. 29. / hanner llicyth Manasse] Nid
am eu bod hwy yn chwennych liyny, fel y
gwnai Uwythau Eeuben a Gad, Num. xxxii.

1; ond, (1) Am fod llwyth Manasse yn llu-

osog iawn, ac yn nicddu llawer o aniieiliaid.

(2) Fel gwobr i feibion Madiir, o Iwyth Ma-
nasse, am eu gwasanaeth ddewr yn erbvn vr
Amoriaid yn Gilead, Num. xxxii. 39. (3) Ác
am fod y wlad hòno yn rhy fawri ddaulwyth
Keuben a Gad.
Adn. 30. IIoll drefi Jair] Yr hwn er ei fod
Iwyth Juda o du ei dad, 1 Cron. ii. 21, 22,

cto a elwir yn fab Manasse, Num. xxxii. 41,
am iddo briodi merch i Manasse, ac ymt'v-
mysgu yn hollol â'r Manassiaid dewrion;'a
thrwy eu cymhorth hwy efe a gymerth dri-
ugain ddinasoedd, Deut. iii. 4, 14, yihai am
hynyaelwldyn 'drefiJair.'

Adn. 31. Ifeibion Machir] Y rhai o'r blaen
a alwai efe yu feibion Manasse, a eilw efe vn
awr yn feibion Macliir, am mai ìlachir oedd
yr enwocaf o feibion Manasse.
Adn. 32. Y gu-ledydd a roddodd 3Ioses]

Yr oedd Moses wedi trefnu tiriogaethau Og
brenin Basan, a Sebon breniu yr Amoriaid, i'r

llwythau hyn cvn ei farwolaeth, Num. xxiii.
33.

Adn. 33. Arglwydd Dduio Tsrael yw eu
hetifeddiaeth hwyn't] A chynelid hwy yn hel-
aeth trwy ei wasanaeth ef. Ni ddvlai r rhai
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Eüfeddiaeth JOSUA XIV. y naw llwyth a hanner.

PENNOD XIV.
"PiYMA hefyd y givledydd a etifedd-^ odd meibion Israel yn ngwlad
Canaan, y rhai a ranodd Eieazar yr
oíFeiriad, a Josua mab Nun, a phenau
cenedl llwytliau meibion Israel, idd-

ynt hwy i'w hetifeddu.

2 Wrth goelbren yr oedd eu heti-

feddiaeth hwynt ; fel y gorchymyn-
asai yr Arglwydd trwy law Moses eu

rhoddi i'r naw llwyth, ac i'r hanner
llwyth.

3 Canys Moses a roddasai etifedd-

iaeth iddau Iwyth, ac i hanner Uwyth,
o'r tuhwnt i'r lorddonen ; ond i'r Lef-

iaid ni roddasai efe etifeddiaeth yn eu
mysg hwynt;
4 Canys meibion Joseph oedd ddau

Iwyth, Manasse ac Ephraim : am

y mae yr Arglwydd yn rhan iddynt, genfigenu

wrth y rhai sydd â'u rhan yn y bywyd hwn.

PEN. XIV. Adn. 1. Dyma hefyd y gwled-

ydd] Sef y rhaiagrybwyllir yo peii. xv—xx ;

canys nid yw y bennod hon ddim ond math

ar ârweiniad i mewn. Y rhai a ranodd Ele-

azar— Eleazar, fel gweinidog Duw raewn

pethau cysegredig, a enwir gyntaf; Josua,

fel penllywydd niewn pob peth gidadol, a

grybwyllir yn nesaf; a THywYSOGiON y
llwythau, y rhai a weithredent dan Josua, a

grybwyllir yn ddiweddaf. Yr oedd y penau

cenedl neu y tywysogion hyn yn ddeuddeg,

trwy Eleazar a Josua; a gall y darllenydd

^í'eled eu henwau yn Nui«l. xxxiv. 17—28.

Ni chymerwyd un tywysog ö Iwythau Rcuben

a Gad, am fod y rhai hyny wedi derbyn eu

hetifeddiaeth eisioes yr ochr arall i'r lorddon-

en, ac am hyny nid oedd ganddynt ddim i'w

wneyd â'r rhaniad hwn.

Adn. 2. Wrth goelbren yr oedd eu hetifedd-

iaeth hwynt] Gel ar Num. xxvi. 55, a Lef.

xvi, 8, 9. Er fod Duw wedi nodi allan yn

ddi'^onol, trwy ragfynegiadau Jacob a Moses

wtth farw, pa ranau a fwiiadai efe i bob

Uwyth, eto ni a ganfyddwn brawf rhyfeddol

o'i ddoethineb yn y gorchymyn a roddodd efe

i'w penderfyuu hwynt with goelbren, Trwy
hvn rhafflaenwyd y camddeongliadau a allas-

eùt gael eu rhoddi i eiriau Jacob a Moses; ac

wrth daraw ar wraidd pa beth bynag a allai

heri drwgdybiau a dadleuon yn mhlith y
llwythau, efe yn amlwg a ddiogelai onest-

rwydd y rhai a benodid i ranu iddynt y wlad.

Heblaw hyn, yr oedd Uwyddiant y drefn hon

yn dyfod yn brawf newydd o ddwyfoldeb

crefydd yr luddewon, a gwirionedd ei horacl-

au. Wrth i bob llwyth weled ei fod wedi ei

osod yn gywir trwy goelbren yn y fan a rag-

fynegasai Jacob a Moses, yr oedd yn amlwg
fôd rhagluniaeth yn cyfeirio y rhagfynegiadau

hvny yn gy.stal a'r coelbren. Syrthiodd ei

rán i bob llwyth yn union fel y rhagfynegasai

Jacob 250 o flynyddau cyn hyny, yn myoydau
olaf ci einioes, a Moses ychydig cyn iddo farw.

Gan hyny, pwy na chydnebydd ysbrydoliaeth
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hyny ni roddasant ran i'r Lefiaid yn
y tir, ond dinasoedd i drigo, a'u maes-
ydd pentrefol iw hanifeiliaid ac i'w

golud.

5 Fel y gorchymynasai yr Argl-
wydd i Moses, felly y gwnaeth meib-
ion Israel, a hwy a ranasant y wlad.

6 ^ Yna meibion Juda a ddaethant
at Josua yn Gilgal : a Chaleb mab
Jephunneh y Ceneziad a ddywedodd
wrtho ef, Tydi a wyddost y gair a lef-

arodd yr Arglwydd wrth Moses gr
Duw o'm plegid i, ac o'th blegid di-

thau, yn Cades-Barnea,
7 Mab deugain mlwydd oeddwn i

pan anfonodd Moses gwas yr Argl-
wydd fi. o Cades-Barnea, i edrych an-

sawdd y wlad; a mi a ddygais air iddo

ef drachefn, fel yr oedd yn fy nghalon.

Duw yn ngenau Jacob a Moses, hyfí'orddiad ei

law yn y coelbren, a'i ragluniaeth yn y cwbl

!

Nis gellir penderfynu yu hollol pa fodd y def-

nyddid y coelbren yn yr achos hwn. Dichon,

(1) Fod y wlad wedi cael ei rbanu yn ddeg
rhan. (2) Fod pob rhan yn cael ei galw ar

enw neillduol. (3) Fod enw pob rhan wedi
ei ysgrifenu ar ddain gwahanol o femrwn neu
bren. (4) Fod enwau y llwythau hefyd wedi
eu hysgrifenu ar gynifer o ddarnau. (5) Fod
enwau y rhanau, a'r llwythau, wedi eu ilioddi

mewn îlestri gwahanol. (6) Fod Josua, er

anghraifft, yn rhoddi ei law yn y llestr a gyn-
wysai enwau y llwythau, ac yn tynu allan ua
darn ; tia yr oedd Eleazar yn tynu un allan

o'r llestr arall, lle yr oedd enwau y rhanaii

wedi eu dodi. (7) Ar ol darllen yr enw a
dynwyd, a'r dar7i a dynvvyd, canfyddid ar

unwaith pa randir a fwriadasai Duw i'r cyf-

ryw Lwyth. Rhyw drefn fel hon a ymddengys
hawddaf i benderfynu y fath orchwyl.

Adn. 3. O'r tiihwnt i'r lorddonen] Yn
ngwlad Sehon ac Og.

Adn. 4. Canys meihion Joseph oedd ddau
lioyth] Ac am hyny, er fod Uwyth Lefi wedi

ei gau allan, yr oedd fyth naw llwyth a han-

ner i gael darparu iddynt yn Nghanaan.
Adn. 5. /1 hwy a ranasant y lolad] Wrth

goelbren, trwy wasanaeth y personau a nod-

wyd adn. 1 ; neu parotoisant y dydd hwnw
i'w rhanu hi. Decbreuwyd y rhaniad yn Gil-

gal, a gorphenwyd ef yn Silo, yn mhen amser

ar ol hyn.

Adu. 6. Yna meibion Juda a ddaethant at

Josua] Pryd yroedd ef, ac Eleazar, a'r lleill,

yn ymgynghori yn nghylch rhaniad y wlad ;

a chyniddynt ddechrcu bwrw coelbreui, daeth

rhai feibion Juda gyda Chaleb, i gyfryngu

ar ei ran ef, gan ddangos iddo barch, ac i

ddwyu tystiolaeth i wirionedd yr hyn a ddy-

wedai. Tydi a wyddost y gair a lèfarodd yr
Arqliüydd—yr addewid a wnaeth efe i ti a

minau gyda golwg ar y wlad hon ; gwel ar

Num. xiv. 24, 30.

Adu. 7. Mab derigain mlièydd oeddwn i]

Gwel ar pcn xi. 18. Fel yr oedd ynfy nghalon

—nid oedd ofn na chariad yn dylanwadu arnaf
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8 Ond fy mrodyr, y rhai a aethant

i fyny gyda mi, a ddigalonasant y
bobl : eto myfi a gyflawnais /?/«<? íÍ ar

ol yr Arglwydd fy Nuw.
9 A Moses a dyngodd y diwrnod

hwnw, gan ddywedyd, Diau y bydd
y wlad y sathrodd dy droed arni, yn
etifeddiaeth i ti ac i'th feibion hyd
byth ; am i ti gyflawni mynedar ol yr
Arglwydd fy Nuw.

10 Ac yn awr, wele yr Arglwydd
a'm cadwodd yn fyw, fel y llefarodd

efe, ypum mlynedd a deugain hyn,

er pan lefarodd yr Arglwydd y gair

hwn wrth Moses, tra y rhodiodd Is-

rael yn yr anialwch : ac yn awr, wele
fì heddyw yn fab pum mlwydd a phed-
war ugain.

1

1

Yr ydwyf eto mor gryf heddy

w

a'r dydd yr aníbnodd Moses fi : fel yr

ar y pryd ; eithr dywedais y gwir, yr lioU wir,

a dim ond y gwir.

Adn. 8. A digalonasant y bobl] Trwy roddi

anair i'r wlad dda, Num. xiii. 31, 32. Eío

myfi a gyflawnais fyned. ar ol yr Arghoydd
fy Nmo— f'el teithiwr yn sangu yn gywir yn
ôl traed ei arweinydd. Yr oedd Duw ei hun
wedi dwyn y dystiolaetli hon i Caleb, Num.
xiv. 24 ; ac y mae gwaith Caleb yn ei hadrodd
yma yn eithaf cyson à gyleidd-dra, ac yn
angenrheidiol fel sail ei ddeiseb a'i hawl.

Ádn. 9. Y wlad y salhrodd dy droed arni]
Seí Ilebron, Num. xiii. 22. Duw a dyngasai
hyn, ac nid Moses ; ond gan iddo ef wneuthur
hyny trwy enau Moses, yu briodol y dywedir
i Mosesdyngu.
Adn. 10. Wele yr Arglwydd a^m cadwodd

ynfyw—y pinn mlynedd a deugain hyn] O'r
rhai y treuliodd efe oddeutu 38 yn yr anial-

wch, a 7 yn Nghanaan : gwel ar pen. xi. 18.

Pa hwyaf y byddom ni byw, mwyaf teimlad-
\vy y dylem fod o ddaioni Duw i ni yn ein

cadw yn fyw. Fum mlwydd a phcdwar vg-
ain—trwy ei fod yn 40 mlwydd oed pan ei

hanfonwyd o Cades-Barnea i yspío y tir, adn.

7, ac wedi ei gadw yn fyw 45 o flynyddau ar
ol hyny, fel y dywedir yma.
Adn. 11. Yr ydwyf eto mor gryf heddyw]

Fel pe dywedasai, Nid wyf yn gofyn y lle

hwn am fy mod bellach yn ewyllysio eistedd

i lawr niewn esmwythyd ; i'r gwrthwyneb,
mi a wn y rhaid i nii ryfela i yru allan feibion

Anac : ac yr wyf mor alluog ac ewyllysgar i

wneuthur hyny ag yr oeddwu bum míynedd
a deugain yn ol, pryd yr anfonodd Moses fi i

chwiiio y tir. Fel yr oeddfy nerth i y jrryd
^yny,felly y maefy ncrth i 'yn awr—dywed-
asai ÄÌoses fod ein nerth, ar ol cyraedd pedwar
ugain mlynedd, yn boen a blinder : ond y mae
neith Caleb yn eithiiad i'r rheol hon, am iddo
gyflawn ddylya yr Arglwydd. Y mae Duw
yu rhoddi nid yn unig yr hyn a aùdawodd,
ond mwy na hyny. Os addawa efe fywyd, efe

a chwanega iechyd a nerth, a phob peth a du-
eddo i wneyd y bywyd addawedig yn fendith
a chysur. Y mae Caleb yn crybwýll hyn er

oedd fy nerth i y pryd hyny, felly y
mae fy nerth i yn awr, i ryfela, ac i

fyned allan, ac i ddyfod i mewn.
12 Yn awr gan hyny dyro i mi 'y

mynydd yma, am yr hwn y llefarodd

yr Arglwydd y dwthwn hwnw (canys
ti a glywaist y dwthwn hwnw fod yr
Anaciaid yno, a dinasoedd mawrion
caerog) ond odid yr Arglwydd fydd
gyda mi, fel y gyrwyf hwynt alian,

megys y llefarodd yr Arglwydd.
13 A Josua a'i bendithiodd ef, ac a

roddodd Hebron i Caleb fab Jephun-
neh, yn etifeddiaeth.

14 Am hyny mae Hebron yn eti-

feddiaeth i Caleb fab Jcphunneh y
Ceneziad hyd y dydd hwn : o herwydd
iddo ef gwblhau myncd ar oi Argl-
wydd Dduw Israel.

15 Ac enw Hebron o'r blaen oedd

gogoniant i Dduw, ac fel rheswm dros ofyn
cyfran ag y byddai raid iddo ei chipio allan o
feddiant cawri : gvvel isod.

Adn. 12. ])yro i mi y mynyddyma] Neu y
wiad fynyddig lle yr oedd Hebron yn gor-

wedd, peu xi. 21. Fel y gyrwyf hcynt allan

—yr oedd Josua wedi gorchfygu Hebron eis-

ioes, a lladd ei brcnin, a phob enaid ag oedd
ynddi, pen. x. 36, 37 ; a pha fodd y sonia Ca-
leb yn awr am yru alian yr Anaciaid? Di-
chon fod yr Anaciaid wedi ail gymeryd y
ddinas hon erbyn hyn, tra yr oedd Josua yn
rhwym mewn lle arall ; neu gallai Caleb fe-

ddwl, trwy fod rliai o'r cawii hyn yu llochesu

fyth yn y mynyddau rymydogaethol, y byddai
, iddynt yn fynych ymosod ar Hebron.
' Adn. 13. A Josua a'i bendithiodd ef] A
ganiataodd iddo y fendith ag yr oedd efe yn ei

cheisio, gan gydnabod ei hawl i Hebron, a
gweddio am i'r Arglwydd fod gydag ef yn ol

ei ddymuniad.
Adn. 14. Am hynr/ y mae Uehron yn eti-

ìfeddiaeth i Coìeb] Sef y wlad amgylcbynol

:

rhoddwyd y ddinas wedi hyn i'r Letìaid, ac yr
' oedd yn un o'r dinasoedd noddfa, pen. sx. 7, a
' xxi. 11. Gelwid hi hefyd Alamre: gwel ar

I

Gen. xxiii. 2, 19.

!

Adn. 15. Ac emo Uebron ó'r bìacn oedd
Caer Arba'] Neu ddinas y pedwar : gwel ar
Gen. xxiii. 2. Tybia rhai i'r ddinas hon gael

ei henw oddiwrth bedwar g\vr awdurdodol,
nerthol, a chawraidd, y rhai a'i hadeiladasant
neua'i gorchfygasant hi. Y mae y dyb hon yn
derbyn peth cadarnhad oddiwith pen. xv. Ì4,

lle y dywedir i Caleb yru oddiyno dri mab
Anac, ' Sesai, Ahiman, a Thalmai,' y rhai, yn

;

nghyda'u tad, a wnaeut bedwar. Ond casgla

ereill, oddiwrth pen. xv. 13, fod Arba yn enw
priodol, gan y gelwir ef yno yn dad yr Anac-
iaid,yn gystal ag yn y testyn yn ícr maicr yn
eu mysg. A'r wìad a orphwysodd heb ry'el

I

—gwel ar pen. xi. 23.

VY.ÌÍi.XY.Mn.\.Arhandirlhcythm€Ìb'
ion Judá] Y mao yn nacaryddiaeth yr ys-

grvthvrau santaidd lawer o anhawsderau,
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Caer Arba
;
yr Arha hwnw oedd r

mawr yn mysg yr Anaciaid. A'r wlad
a orphwysodd heb ryfel.

PENNOD XV.

A RHANDIR llwyth meibion Juda,
-^ yn ol eu teuluoedd, ydoedd tua
theríyn Edom : anialwch Sin, tua'r

deau, oedd eithaf y terfyn deau.

2 A therfyn y deau oedd iddynt
hwy o gr y môr heli, o'r graig sydd
yn wynebu tua'r deau.

3 Ac yr oedd yn myned allan o'r

deau hyd riw Acrabbim, ac yr oedd yn
myned rhagddo i Sin, ac yn myned i

fyny o du y deau i Cades-Barnea ; ac

wedi eu hachosi gan y cyfnewidiaclau a wnaed
yn nghyflwr gwladwriaethol gwlad yr add-

ewid yn y ddwy fil o flynyddoedd diweddaf.

Y mae enwau llawer o'r hen ddinasoedd a'r

trefi wedi eu cyfnewid mor Iwyr, fel nad yw
y rhai blaenaf mwyach yn adnabyddus

; y
mae ereiU yn gorwedd yn gladdedig dan eu

hadfeilion eu liunain, ac ereill wedi eu din-

ystrio er's cymaint o amser fel nad oes dim
olion honynt yn aros. Ar y cyfrifon hyii y
mae yu dra anhawdd sicrhau sefyllta llawer

o'r lleoedd a grybwyllir yn y bennod hon a'r

ihai canlynol. Ond pa fodd bynag y gall hyn
ddyrysu yr esboniwr, nis gall efl'eithio dira ar

lüirionedd yr hanes. Y mae rhai o brif ddin-

asoedd y byd, eisteddle yr amherodraethau

mwyaf galluog, nid yn unig wedi eu gvvneyd

yn adfeilion, ond wedi eu dileu mor hollol

ôddiar ddarlunlen y byd, fel nas gellir dangos

y fan Ue y safent. Yn mha le liyd yn ddi-

weddar y gelUd dangos y llanerchi ar ba rai y
safai Babilon a Ninefe? Yn niha le y mae
Carthage, Thebes, Baalbec, Palììiyra, a'r en-

wog Gaerdroia? A ddylai hyn beri i ni

wadu hanesiaeth yr hen fyd, yn mha un y
gwnaent y fath ddarlun amlwg? Ac a all

dilysrwydd ein hanesiaeth gysegredig ninau

gael ei wanhau, am fod llawer o'r lleoedd a

grybwyllir ynddi heb fodoli mwyach ? Diau

na all : ac ni ddichon iddo gael ei amau ond

gan yi' anystiiriol 'dìv arwyneboUnevi yrhollol

ìialoyedig. Ér fod rhai o ddinasoedd Canaan

wedi eu dinystrio, ac er y byddai yn anhawdd
penderfynu safleoedd amrai ereill, eto y mae
digon yn aros, naül ai dan eu lien enwau, neu

gyda'r fath nodweddau cglur dan eu henwau
newyddion, fel ag y gellir yn hawdd canfod

gwirionedd yr hanes santaidd ag sydd yn awr
o'n blaen.—Y mae yn naturiol meddwl, ebai

CiarUe, ddarfod i'r rhaniad a grybwyllir yma
gael ei wneyd ar ol arcliwiiiad manwl o'r tir,

yr hyn a eliid ei wneyd gan ddynion addas yn

dylyn byddin orchfygoL yr Israeliaid. Yr
oedd naw llwyth a hanner i gael eu diwallu

eto, a rhaid i'r wlad gael ei rhanu yn ddeg

ihan. Gwnaed hyn yn ddiamau gyda'r iawu-

farn a'r dyspwyll eithaf, gan bwyso yn ofalus

fanteision ac anfanteision pob rhan. Dyma y
rhanau a benodwyd wrth goelbren ; ac ym-
ddengys mai Jada a goelbrenwyd gyntaf; ac

o herwydd pwysigrwydd a ihagoroldeb y
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yn myned hefyd i Hesron, ac yn esgyn
i Adar, ac yn amgylchynu i Carcaa.

4 Ac yr oedd yn myned tuag Azmon,
ac yn myned allan i afon yr Aiíft ; ac

eithafoedd y terfyn hwnw oedd wrth

y môr : hyn fydd i chwi yn derfyn
deau.

5 A'r terfyn tua'r dwyrain yw y
môr heli, hyd eithaf yr lorddonen :

a'r terfyn o du y gogledd, sydd o graig

y môr, yn eithaf yr lorddonen.

6 A'r terfyn hwn oedd yn myned i

fyny i Beth-Hogla, ac yn myned o'r

gogledd hyd Beth-Arabah ; a'r terfyn

hwn oedd yn myned i fyny at faen

Bohan mab Reubeu.

llwyth hwn, ei randir ef a ddarlunir gyntaf,

Yn ol eu teiduoedd—meddylir nad oedd y
rhaniadau teuluaidd yn cael eu penderfynu
wrth goelbren, ond eu bod yn cael eu gadael i

synwyr a doethineb Eleazar, Josua, a'r deg
tywysog, y rhai a benodent i bob teulu ran
gyfartaî i'w nifer, &c. ; ac mai y rhaniad cy-

fl'redinol i'r llwythau yn unig a benodid wrth
goelbren. Tua therfyn Edoni—Uwyth Juda
a ddalient y rhan fwyaf deheuol o wlad Ca-

naau. Yr oedd ei therfynau yn cyraedd o

ben deheuol y môr marw, ar hyd Idumea,
heibio anialwch Sin, ac yn myned yn mlaen
o'r dwyrain i'r gorllewin at Fôr-y-canoldir.

Yn briodol y dywed Calmet, fod Josua yn nodi

terfynau y llwyth hwngyda manylwch, fel yr
un blaenaf, lluosocaf, a pliwysicaf

; yr un ag
ydoedd i roddi brenhinoedd i Judea, ac i gadw
i fyny grefydd bur, ac o ba un yr oedd y Mes-
SIA i ddeilliaw.

Adn. 2. O'r graig sydd yn wynebu tua'r

denu] Heb. "• o'y tajod ;' hyny yw, o'r fraich

hòno o'r môr heli, neu o'r penrhyn, ag ydoedd
yn wynebu tua'r deau.

Adn 3. Hyd riw Acrabbim] Neu ' fynydd
yr ysgorpionau ;' a elwid felly oddiwrth y ni-

fer mawr o ysgorpionau a geid yno, meddai
Bochart. Cades-Barnea—gelwid y lle hwn
Enmispat, Gen. xiv. 7. Yr oedd ar fin anial-

wch Paran, ac oddeutu pedair niilldir ar hug-

ain Hebron. Ymay bu farwMiriam, chwaer
Moses ac Aaron ; ac yma y gwrthryfelasant

hwythau yn erbyn yr Arglwydd, Num. xx.

Carcaa—meddylir mai yr un ydyw a Cora'

cea Ptolemy, yn Arabia Petraia.

Adn. 4. Taag Azm.on] Dyma y ddinas olaf

a feddiannent tua'r Aifl't. / afon yr Aifft—

•

y gangen fwyaf dwyreiniol o'r afon Nilus, yn

ol rhai : ond ^weì ar pen. xiii. 3.

Adn. 5. Jlyd eithaf yr lorddonen] Sef y
fan lle yr oedd yr lorddonen yn ymarllwys

i'r niôr lieli neu y môr marw. Awgrymir
yma fod terfyn dwyreinioi llwyth Juda yn
ymestyn ar hyd ochr y môr heli o'r naiU ben

i'rllall.

Adn. G. Beth-IIogla] Lle rhwng Jericho a'r

môr heli, yn pertliyn i Iwyth Benjamin, pen.

xviii. 21, er ei fod yn gwasanaethu yma fel

terfyn i Ìwyth Juda. At faen Bohan—He a

elwid felly, nid oddiwrth breswyliad Bohan

yno, canys ni feddai y Reubeuiaid uq gyfrau
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7 A'r terfyn hwn oedd yn myned i

' fyny i Ddebir o ddyfíryn Acor, a thu
a'r gogledd yn edrych tua Gilgal, o

flaen rhiw Adummim, yr hon sydd o

du y deau i'r afon : y terfyn hefyd
sydd yn myned hyd ddyfroedd Ense-
mes, a'i gr eithaf sydd wrth En-
rogel.

8 A'r terfyn sydd yn myned i fyny

trwìf ddyffryn meibion Hinnom, gan
ystlys y Jebusiaid o du y deau, hòno
yw Jerusalem : y terfyn hefyd sydd
yn myned i fyny i ben y mynydd stjdd

flaen dyffryn Hinnom, tua'r gorlle-

"win, yr hwn sijdd yn nghwr glyn y
cawri, tua'r gogledd.

9 A'r terfyn sydd yn cyrhaeddyd o

ben y mynydd hyd ffynnon dyfroedd
Nephtoah, ac sydd yn myned allan i

ddinasoedd mynydd Ephron : y ter-

fyn hefyd sydd yn tueddu i Baalab,

hòno yw Kiriath-jearim.

10 A'r terfyn sydd yn amgylchu o

Baalah tua'r gorllewin, i fynydd Seir,

ac sydd yn myned rhagddo at ystlys

yr ochr hôno i'r lorddonen ; ond o herwydd
rhyw weithred orchestol a wnaethai efe yno,

er coífadwriaeth am ba un y codwyd njaen.

Adn. 7. O ddì/ffnjn Acor] Gwel ar pcn. vii.

25, 2G. Tua Gilgal— nid Gilgal ger Jericlio,

ond y lle a elwid Geliloth, pen. xviii. 17. Eii-

semes— ' ffynnon yr haul ;' yr oedd yn ddwyr-
einiol Jerusalem, ar gyffiuiau Juda a Benja-
min.

Adn. 8. Trwy ddyffrj/n meihion líimiom]
Ni wyddis pwy oedd Hinnom, na jìhaham y
gelwid y lle hwn yn ddyü'ryn ei íeibion ef.

Yr oedd yn setyll yn ddwyreiniol i Jerusalem,
achrybwyllir am dano yn fynych yn yr ys-

grythyr. Yniddengys fod delw yr eilun Mo-
loch wedi ei gosod i fyny yno ; ac yno y parai

yr Israeliaid eilunaddolgar i'w meibion a'u

luerclied gael eu tynu trwy y tân er anrhyd-
edd i'r ellyll hwnw, 2 Bren. xxiii. 10. Gelwid
ef hefyd Tophet, Jer. vii. 32. Pan symudodd
y brenin Josia ddelw yr eilun hwn o'r dyífryn
yma, ymddengys ei fod yn cael ei ffieiddio gy-
maint, fel ag y daeth yn dderbynta gyft'rediuol

pobaflendid a budreddi a ddygidallan o Jeru-
salem ; a dywedir fod tdnau^^arhaus yn cael

eu cadw i fyny yno, i ddifa y hudreddi hyny,
ac i attal haint. Oddiwrth y geiriau Hebreig
gei Hinnom, 'dyftryn llinnom,' y deilliodd

(Jehenna y Testament Newydd, yr hwn sydd
yn e^.sgod o nffern, neu le v damncdigion

:

gwefiAIat. V. 22, 29, 30, a x. 28, a xviii. 9, &c.

JJòno yw Jerusalem—yr hon a elwid gynt
Jebus: gwel ar pen. x. 1. Yr oedd rhan o

honi yn llwyth Benjamin; a Seion, y rhan
arall, yn llwyth Juda.

Adn. 9. Baalahy hòno yio Itiriath-Jearim]
Lle y bu yr arch yn aros am ugain u)lyuedd,
ar ol ei haufon yn ol gan y Fhilistiaid, 1 Sam.
Vii. 2.

Adn. 10. Beth'Semes] 'T ' neu * deml yr

mynydd Jearim, o du y gogledd (hòno
yto Chesalon) ac y mae yn disgyn i

Beth-semes, ac yn myned i Timnah.
11 A'r terfyn sydd yn myned i ys-

tlys Ecrou, tua'r gogîedd : a'r terfyn
sydd yn tueddu i Sicron, ac yn myned
rhagddo i fynydd Baalah, ac yn cyr-
haeddyd i Jabneel; a chyrau eithaf

y terfyn sydd wrth y môr.
12 A therfyn y gorllewin yw y môr

mawr a'i derfyn. Dyma derfyn meib-
ion Juda o amgylcb, wrth eu teulu-
oedd.

13 ^ Ac i Caleb fab Jephunneh y
rhoddodd efe ran yn mysg meibion
Juda, yn ol gair yr Arglwydd wrth
Josüa ; seý Caer Arba, tad yr Anac-
iaid, hòno yw Hebron.

14 A Chaleb a yrodd oddiyno dri

mab Anac, Sesai, ac Ahiman, a Thal-
mai, meibion Anac.

15 Ac efe a aeth i fyny oddiyno at
drigolion Debir: ac enw Debir o'r

blaen oedd Ciriath-sepher.

16 1[ A dywedodd Caleb, Pwy byn-

haul.' Y mae yn amlwg fod yr hatil yn
wrthddrych addoliad yn mhlith y Canaan-
eaid ; ac am hyny yr oedd Jfynnonau, bri/n-

iau, t^'c, yn caei eu cysegiu iddo. Y mae
Beth-semes yn hynod o lierwj dd i lawer o'i

gwr gael eu lladd am edrych yn gywrain i'r

arcli, 1 Sam. vi. 19.

Adn. 11. / ystlys Ecron] Gwel ar pen.
siii. 3.

Adn. 12. Ymór mawr] Sef Môr-y-canoldir.
Dyma derfyn meibion Juda o amgylch—hyny
yw, yr oedd eu rhandir hwy yn cael ei derfvnu
bob tu fel hyn yn y rlianiad cyntaf o hono

;

ac wrtli ei gael wedi hynr yn rhy helaeth,
cyfyngwyd cf i gylrh llai, lel y gelli'd gwneyd
mwy o lo i Iwyth Simeon, y rhai a gawsant
beth o hono; a rhoddwyd rhai lieoedd eieiU i

Iwythau Benjamin a Dan, fel y cawn weled
eto.

Adn. 13. Ac i Caleh—y rhoddodd efe ran
yn mysg meibion Juda] Gwel ar pen. xiv. 14.

Adn. 1-i. Dri mab Anac] Gwel ar pen.
xiv. 15.

Adn. 15. Ciriath-sejìher] 'Dinas y llyfr.'

Nid yw yn hysbys paham ei gelwid fèlly.

Gelwid hi hefyd Debir, a Chiriath-sannath^
adn 49.

Adn. 16. A dywedodd Caleh] Efe a gy-
hoeddodd trwy y fyddin a arweinid ganddo yn
erbyn üebir. Pwy bynag a darawo Ciria'th'
sepher—fel ag i'w'hennili hi ; iddo ef y rho-
ddaf Achsa J'y merch yn wraig—yn yr hea
amseroedd, ebai ClarUe, yr oedd gan y'tadau
awdurdüd hollol dios eu píant, yn euwèdig i'w
rlioddi hwynt niewn priodas ;' ac vr oedd vn
arferiad ifrenin neu íír mawr addâw ei fer'ch

yn wraig i'r hwn a ennillai ddinas, a laddai
elyn, &c. Felly yr addawodd Saul ei ferch
yn wraig i'rncb a Ìaddai Goliath, 1 Sam. xvii.

25, fel y gwna Caleb yma i'r neb a gymerai
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ag a darawo Ciriath-sepher, ac a'i

benniUo hi ; iddo ef y rhoddaf Achsa
fy merch yn wraig.

17 Ac Othniel mab Cenaz, brawd
Caleb, a'i hennillodd hi. Yntau a
roddodd Achsa ei ferch iddo ef yn
wraig.

1

8

A phan ddaeth hi i mewn ato ef,

yna hi a'i hannogodd ef i geisio gan ei

thad faes : ac a ddisgynodd oddiar yr
asyn. A dywedodd Caleb wrthi, Beth
a fyni di ?

19 A hi a ddywedodd, Dyro i mi
rodd ; canys gwlad y deau a roddaist

i mi; dyro i mi hefyd íFynnonau dyfr-

oedd, Ac efe a roddodd iddi y fí'yn-

iionau uwchaf, a'r ft'ynnonau isaf.

20 Dyma etifeddiaeth llwyth meib-
ion Juda, wrth eu teuluoedd.

21 ^ A'r dinasoedd o du eithaf i

Iwyth meibion Juda, tua therfyn

Edom ar du y deau, oeddynt Cabseel,

ac Eder, a Jagur,

Ciriatli-sepher. Y mae hanesiaeth gyífredin

yn rhoddi amrai anghreifftiau cyflFelyb. Ond
tybia ereiU fod yma ammodau yn ddealledig

;

megys, os byddai ef yn uu ag a allai ei phri-

odi hi un unol â chyfraith Duw ; ac os byddai
hithau yn foddlon : canys er fod gan rieni

awdurdod mawr dros eu plant, ebai Benson,

nis gallent eu gorfodi hwynt i briodi neb yn
groes i'w hewyllys eu hunain.

Adn. 17. Ac Othniel mab Cenaz, hraiod

Caleb] Felly yr oedd Othniel yn nai fab brawd
i Caleb, ac yn gefnder i Achsa. Diamau fod

dylanwad dwyíol yn cynhyrfu Othniel ar yr
achlysur hwn, fel y gwnaed wedi hyn ar ach-

lysur arall : gwel Barn. iii. 9, 10. Yr oedd
rhagluniaeth yn parotoi ei ffordd ef yn hyn oU
i farnu Israel.

Adn. 18. Aphan ddaeth hi i mewn ato ef]

I d Othniel ei gr ; yna hi aH hannogodd

ef i geisio gan ei thad faes—neu i ganiatâu

iddi hi wneuthur hyny, yr hyn a wnaeth. Ac
a ddisgynodd oddiar yr asyn—ar ol cyraedd

at d ei thad : vaUitsnach, a ddisgynodd

mewn brys, fel pe buasai wedi annghofio rhyw
beth. ' ÌIi a lefodd oddiar yr asyn.'

—

lxx.
* Hi a ocheneidiai ar gefn yr asyn.'

—

Yülgate.
A dywedodd Caleh wrthi, Beih afyni di ?—
beth sydd yn bod ? pa beth sydd arnat ei eisiau ?

Adn. 19. Dyro i mi rodd] Saes. 'dyro i

mi fendith ;' neu gwna â mi weithred o dir-

iondeb. Gwlad y deau a roddaisl i mi—yr

hon ond gdid oedd yn sych, neu heb gael ei

dyfrhau yn dda ; ac yn dra noeth i wynt y
deau, yr hwn yn y parthau hyny oedd yn
crasu yn ddirfawr, wrth chwythu dros anial-

wch Arabia. Dyro i mi hrfyd fynn'onau

dyfroedd—sef maes yn yr hwn y mae ffyn-

nonau ;
yr hyn yn y wlad hòno oedd werth-

fawr iawn. Ac efe a roddodd iddi y ffynnon-
au uwchaf a'r jfynnonau isaf—efe a roddodd

iddi fwy nag a geisiai : cafodd ran o'r myn-
yddaua. rhan 6'rdi/ffrynoedd, lle yr oedd di-
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22 Cinah hefyd, a Dimonah, ac Ada-
dah,

23 Cedes hefyd, a Hazor, ac Ith-

nan,

24 A Ziph, a Thelem, a Bealoth,

25 A Hazor, Hadattah, a Cirioth, a

Hesron, hòno yiu Hazor,
26 Ac Amam, a Sema, a Moladah,
27 A Hasar-Gadah, a Hesmon, a

Eethpalet,

28 A Hasarsual, a Beerseba, a

Biziothia,

29 Baalah, a lim, ac Azem,
30 Ac Eltolad, a Chesil, a Hormah,
31 A Siclag, a Madmannah, a San-

sannah,
32 A Lebaoth, a Silhim, ac Ain, a

Rimmon : yr holl ddinasoedd oedd

naw-ar-hugain, a'u pentrefydd,

33 ^c yn y dyffryn, Esthaol, a Zo-
reah, ac Asnah,

34 A Zanoah, ac En-gannim, Tap-
puah, ac Enam,

gonedd o ddyfroedd. (1) Pan y mae rhieni

yn rhoddi eu plant mewn priodas, y maent yn
rhwym o'u diwallu hwynt â'r hyn ag y maeut
mewn angen am dano, os gallant ei hebgor.

(2) Nid oes gan r a gwraig ddim ond un
achos, ac ni ddylai fod ganddynt ddim ond un
gôd yn gystal ag un galon, (3) Gallwn yn
ddibechod chwenuychu cysuron a chyfleusder-

au bywyd, a defnyddio moddion cyfreithlon

i'w cyraedd. (4) Os yw tad daearol mor dir-

ion, ai ni fydd i ni gael breintiau mwy gan
ein Tad nefol, pan y gweddiom arno? (5) Y
mae gan y rhai a feddant y ffynnonau isaf o

fendithion daearol, a'r fiynnonau uwchaf o

ddwyfol ras, ddigon o reswm yn wir i fod yn
foddlon gyda'u cyfran, ac yn ddiolchgar am
dani.

Adn. 20—32, Dyma etîfeddiaeth llwyth

meibion Juda] du y deau, tua therfyn

meibion Edom. Yr holl ddinasoedd oe'dd

ìiaw ar hugain—hyny yw, yr hoU ddinasoedd

caerog, y rhai a feddent hcntrefydd ymddi-
bynoí arnynt; ac yr oedd naw o'r rhai hyny,

trwy fod y rhestr hon yncynwysSS yn y cyfan.

Ond ty bia rhai mai 29 a berthynent i Juda, a bod

y naio ereill wedi disgyn i ran Simeon ; (gwel

ar adn. 12;) sef Beerseba, Moladah, Hasarsu-

al, Baalah, Azem, Hormah, Siclag, Ain, a

Rimmon, Eithr barna Clarke fod yma 38 o

ddinasoedd yn y rhestr yn lle 29, am fod

amrai ddinasoedd yn ngwlad yr addewid ya
meddu enwau cyfansawdd; a bod gwahanol

gyfieithiadau, trwy fod y lleoedd yn anadna-

byddus, yn uno yn fynych yr enwau a ddylent

fod ar wahan, ac yn aml yn gwahanu y rhai a

ddylent fod yn un, fel ag i wneyd dinas o'r

ansoddair, ac felly wneyd un ddinas yn ddwy.
Adn. 33. Esthaol a Zoreah] Yma y cladd-

wyd Samson, yn meddrod ei dadau, Barn. xvi.

31. Y lleoedd hyn, er wedi eu rhoddi ar y
cyntaf i Juda, a syrthiasant wedi hyny i ran-

dir Dan, pen. xix. 41.
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35 Jarmuth, ac Adulam, Socoh, ac

Azecah,
36 A Saraim, ac Aditbaim, a Ged-

erah, a Gederothaim
;
pedair-ar-ddeg

o ddinasoedd, a'u pentrefydd.

37 Seuan, a Hadasah, a Migdal-Gad,
38 A Dilean, a Mispe, a Joctheel,

39 Lacis, a Boscath, ac Eglon,

40 Chabbon hefyd, a Laman, a Chi-

thlis,

41 A Gederoth, Beth-Dagon, a Na-
amah, a Maccedah ; nn ddinas ar

bymtheg, a'u pentreíydd.

42 Libna, ac Ether, ac Asan,
43 Jiphtah, ac Asnah, a Nesib,

44 Ceilah hefyd, ac Achzib, a Mare-
sah; naw oddinasoedd, a'u pentrefi.

45 Ecron, â'i threfi, a'i phentref-

ydd;
46 O Ecron hyd y môr, yr hyn oll

oedd gerllaw Asdod, a'u pentrefydd :

47 Asdod, â'ithrefydd, a'iphentref-

ydd ; Gaza, â'i threfydd, a'i phentref-

ydd, hyd afon yr Aifi"t ; a'r môrìnawr,
a'^ derfyu.

48 ^ Ac yn y mynydd-dir ; Samir,

a Jattir, a Socoh,

Adn. 35. Jarmuih] Gwel ar pen. x. 3, Adu-
lam—gwel ar pen. xii. 15. Socoh—yn agos

i'r fan yma y lladdodd Dafydd Goliatb, camp-
wry Philistiaid, 1 Sam. xvii. 1.

Adn. 36. Fedair ar ddeg o ddinasoedd] Ac
un pentref. Ond trwy fod y rhestr yma yn
cynwys 15 o ddínasoedd, tybia rbai mai yr un
lle ywGederab a Gederothaim : gwel ar adn.

32.

Adn. 37—41. Un ddinas ar bymtheg, á'u

pentrefydd] Neu 16 trwy jjyfrif eu pentrefydd.

Adn. 42—44. Lihna] Gwel ar pen. x. 29.

Ether—nyni a ddysgwn oddiwrtb pen. xix. 7,

i'r ddinas yma gael ei rboddi wedi hyn i Iwyth
Simeon. Ceilah—yn agos i Hebron ; a dyw-
edir mai yma y claddwyd y proflfwyd Habac-
cuc : gwel ar 1 Sam. xxiii. 1, &c. Maresah—
a elwir hefyd Maresbeth a Marastbi ; lle gen-

edigol y profFwyd Mica.

Adn. 45, 46. Ecron] Gwel ar pen. xiii. 3,

Adn. 47. Asdod] A elwir hefyd Azotus,
Act. viii. 40. Hyd afon yr Aifft—y gangen
Belusiaidd o'r Nilus, neu y Sibor. u4'r mór
mawr—sef Môr-y-canoldir.

Adn. 48. Socoh] Yn y mynydd-dir : gwel-
som fod dinas o'r un enw yn y dyffryn, adn.

oo.

Adn. 49— 52. Ciriath-sannath] Gwel ar

adn. 15. Gosen—gwel ar pen. x. 41. Giloh
—gwlad y bradwr Ahitopbel, 2 Sam. xv. 12.

Adn. 53. Beth-tappua] 'T y pren afalau
;'

yn debj^gol lle y tyfai y rbai byn mewn bel-

aetbrwydd a pherfiFeithrwydd mawr.
Adn. 54. Caer Arha] Gwel ar pen. xiv. 15.

Adn. 55. Maon] Mewn anialwch a gai ei

enw oddiwrtb y ddinas hon, yr ymgudcliodd
Dafydd am gryn amser rbag erledigaetb Saul,

1 Sam. xxiii. 24, 25. Carmel—Tíà y mynydd

49 A Dannah, a Ciriath-sannath,

hòno yw Debir,

50 Ac Anab, ac Astemoh, ac Anim,
51 A Gosen, a Holon, aGiloh; un

ddinas ar ddeg, a'u pentrefydd.

52 Arab, a Dumab, ac Esean,

53 A Janum, a Beth-tappua, ac

Aphecah,
54 A Humtah, a Chaer Arba, (hôno

yw Hebron) a Sior; naw dinas, a'u

trefydd.

55 Maon, Carmel, a Ziph, a Juttah,

56 A Jezreel, a Jocdeam, a Zanoah,
57 Cain, Gibeah, a Timnah ; deg o

ddinasoedd, a'u pentrefydd.

58 Halhul, Bethsur, a Gedor,

59 A Maarath, a Beth-anoth, ac

Eltecon; chwech o ddinasoedd, a'u

peutrefydd.

60 Ciriath-Baal (hòno yw Ciriath-

jearim) a Rabbah ; dwy ddinas, a'u

pentrefydd.

61 ^ Yn yr anialwch ; Beth-araba,

Midin, a Sechacha,

62 A Nibsan, a dinas yr halen, ac

Engedi ; chwech o ddinasoedd, a'u

pentrefydd.

a elwid felly, ond tref lle y cartrefai Nabal,

gerllaw Maou, oddeutu deg miUdir o du y
dwyrain i Hebron : gwel 1 Sam. xxv. 2, &c.

Adn. 56. Jezreel] Gwel ar pen. xix. 18.

Adn. 57. Timna] Yr un a Timnath, lle y
cafodd Samson ei wraig, Bam. xiv. 1.

Adn. 58, 59. Gedor] Gwel ar pen. xii. 13.

Y mae yr ailun Alexandriaidd o'r lxx, a'r

CoDEX aticanus, yn chwanegu yma unar-

ddeg drefi fel y canlyn : Teca^ ac Ephra-
tha (hòno yw Bethlehem), a Fhagor, ac Etan^
a Culon, a Tatam, a Thebes, a Caram, a Ga-
lain, a Thether, a Manocho ; unarddeg o ddi-

nasoedd, a'u pentrefydd. Y mae St. Jerome,

ar Mica v. 1, yn crybwyll am danynt; ac

felly gwelwn eu bod yn yr ailunau a ddefn-

yddiai efe. Myn Dr. Kennicott y dylent gael

eu hadfer i'r testyn ; ac efe a ddyry gyfrif fel

hyn am eu gadawiad allan :
' Trwy fod yr un

gkìr techatsreyhen, 'a'u pentrefydd,* yn dy-
gwydd yn union cyn y geiriau hyn, ac yn eu
diwedd bwynt, aeth llygad yr adysgrifenydd

oddiwrtb y naill at y líall trwy gamgymeriad.
Parodd dygwyddiad cyífelyb i ddwy adnod
gyfan gael eu gadael allan o pen xxi, sef adn.

35, 36.' Gwel y sylw yno.

Adn. 60. Ciriath-Baal] Yr un a Baalah,

adn. 9.

Adn. 61. Yn yr anialwch] Yn debygol yr

un a elwir 'anialwcb Engedi,' 1 Sam. xxiv. 1.

Adn. 62. Dinas yr halen] Neu ' ddinas Me-
lach :' gwel ar pen. xii. 3. Tybia Clarkefod

y ddinas hon yn agos i'r môr marAV, dyfroedd

yr bwn yw y rhai halltaf ond odid yn y byd :

gwel ar Gen. xix. 25. Barna rbai ei bod yr
un a Soar, i"r hon y diangodd Lot ar ol din-

ystrio Sodom a Gomorra. Engedi—' ffynnon
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Y Jehusiaid yn Jeì'usalem. JOSUA XVI. Rhandir meihìon Joseph.

63 Ond ni allodd meibion Juda yru
allan y Jebusiaid, trigolion Jerusa-
lem : am hyny y trig y Jebusiaid gyd
a meibion Juda yn Jerusalem hyd y
dydd hwn.

PENNOD XVI.

A RHANDIR meibion Joseph oedd
-^ yn myned o'r lòrddonen ivrt]i Je-
richo, i ddyfroedd Jericho o du y
dwyrain, i'r anialwch sydd yn myned
i fyny o Jericho i fynydd Bethel

;

2 Ac yn myned o Bethel i Lus, ac
yn myned rhagddo i derfyn Archi i

Ataroth
;

3 Ac yn disgyn tua'r gorllewin i

ardal Japhleti, hyd derfyn Beth-hor-
on isaf, ac hyd Gezer : a'i gyrau
eithaf sydd hyd y môr.
4 Felly meibion Joseph, Manasse

ac Ephraim, a gymerasant eu heti-

feddiaeth.

y mn :' yr oedd yn sefyll rhwng Jericho a'r

môr marw.
Adn. 63. Ond ni allodd meihion Juda yru

allan y Jehusiaid, trigolion Jerusaleni] Yr
oedd Jerusalem mewn rhan wedi ei chymeryd
gan Josuacyn hyn ; ond yroedd y rhan uwch-
af a chryfaf o honi, a elwid Seiou, yn cael ei

dal fyth gan y Jebusiaid hyd amser Dafydd.
Ac y mae yn debyg iddynt ddisgyn oddiyno
i'r dref isaf, a elwid ' Jerusalem,' a'i chymer-
yd hi ; fel ag y bu orfod i'r Israeliaid ei hen-
nill hi eilwaith, íe a'r drydedd waith hefyd

;

canys yr oedd y Jebusiaid yn ei meddiannu hi

arol hyny, Barn. xix. 11, 2 Sam. .6,7- Am
hyny y trig y Jebusiaid gyda meihion Juda
yn Jerusalem—yr oedd rlian o Jerusalem yn
llwyth Juda, sef tr neu amddiffynfa Seion,

mynydd Moria, yn nghyda ihai o'i rhanau de-

heuol ; ond yr oedd y gweddiU o honi, sef y
rhan fwyaf o'r ddiuas, yn Uwyth Benjamin.
Ilyd y dydd hwn—y mae hyn yn brawf chwa-
negol na chafodd llyfr Josua ei ysgrifenu ar
ol dyddiau y brenliinoedd luddewig, fel y
ceisiodd rhai brofi ; canys pan ysgrifenwyd yr
adnod hon, yr oedd y Jebusiaid yn trigo gyda
meibion Juda yn Jerusalem, yr hyn ni wnaeth-
ant ar ol dyddiau Dafydd.

PEN, XVI. Adn. 1. A rhandir meihion
Joseph] Sef Epliraim a Manasse, a'u hiliog-

aeth. Yr oedd terfynau llwyth Ephraim yn
cyraedd ar hyd cyífiniau Benjamin a Dan, o'r

lorddonen yn ddwyreiniol, hyd Fôr-ycanol-
dir yn orliewinol.

Adn. 2. Bcthel i Lus] Oddiwrth Gcn.
xxviii. 19, ymddengys fod y lle a alwodd Ja-
cob Bethcl yn cael ei alwcyn hyny Lus ; ond
yma gellir meddwl eu bod yn ddau ie gwa-
hanol. Tybia Claike mai nid yn LuH y caf-

odd Jacob y WL'ledi|.'actb, ond niewn rliyw le

yn ymyl y ddinas neu y drof hóno ; a bod yr
holl le yn cael ci alw weithiau Bcthel, dro ar-

all Lus, a phryd arall, megys yma, fod y ddau
le yn cael eu gwahaniaethu

;
yn debyg fel y

6ö

5 ^ A therfyn meibion Ephraim
oedd, yn ol eu teuluoedd ; a therfya
eu hetifeddiaeth hwynt o du y dwyr-
ain, oedd Ataroth-adar, hyd Beth-
horon uwchaf.

6 A'r terfyn sydd yn myned tua'r

môr, i Michmethah o du y gogledd;
a'r terfyn sydd yn amgylchu o du y
dwyrain i Taanath-Silo, ac yn myned
heibio iddi o du y dwyrain i Jano-
hah:

7 Ac yn myned i waered o Jano-
hah, i Ataroth, a Naarath ; ac yn cyr-

haeddyd i Jericho, ac yn myned allan

i'r lorddonen.
8 O Tappua y mae y terfyn yn my-

ned tua'r gorllewin i afon Canah ; a'i

gyrau eithaf sydd wrth y môr. Dyma
etifeddiaeth llwyth meibion Ephraim,
yn ol eu teuluoedd.

9 A dinasoedd neillduedig meibion
Ephraim oedd yn mysg etifeddiaeth

mae Llündain yn cynwys nid yn unig Llun'
dain, ond hefyddinas Westminster, a bwrdeis-

àref Southiuark ; er fod y tri lle ar brydiau
ereill yn cael eu crybwyll ar wahan. Ond y
mae Dupin yn ei gyfieithu ' Bethel-Lus ;' a
Dr. Waterland, ' Bethel, yr hon yw Lus ;' a
dichon fod y ddau le yn mhen amser wedi eu
cysylltu yn un. I derfyn Archi i Ataroth—
neu yn hytrach, ' i derfyn Archi-Ataroth,' fel

y mae y lxx a'r Yulgate yn ei gyfieithu, ac

fel y mae y geiriau yn sefyll yn yr Hebraeg.
Pelly gellir darllen yr hoU adnod fel hyn:
' Ac yn myned o Bethel-Lus •\ derfyn Archi-
Ataroth.'

Adu. 3. Hyd derfyn Bethhoron isaf] Gwel
ar pen. x. 10.

Adn. 4. Manasse] Sef hanner llwyth Ma-
nasse, trwy fod yr hanner arall yn etifeddu yr

ochr draw i'r lorddonen, Num. xxxii. 33.

A gymerasant eu hetifeddiaeth— cymerodd
llwyth Juda, a meibion Joseph, feddiant o'u

hetifeddiaeth o flaen neb o'r lleill ; ac yr oedd

yn iawn iddynt wneuthur hyny, er diogelu y
prif wersyil, yr hwn oedd yn Gilgal, pen.

XYÌÌÌ. 5.

Adn. 5. du y dwyrain] Hyny yw, o du

y gogledd-ddwyrain. Nid rhyfedd os yw rhai

o'r darluniadau hyn yn dywyll i ni yn y pell-

dra amser hwn, trwy fod cynifer o gyfnewid-

iadau wedi eu gwneuthur mewn Ueoedd: gwel

yr adfeddyliadau. Ond hyn sydd sicr, fod yr

holl ddarluniadau a grybwyllir yma yn am-
Iwg y pryd hyny i'r Israeliaid, y rhai a ddal-

ient y rhandiroedd Iiyn yn hcddychol am law-

er oesoedd.

Adn. 6. Tud'r mô/] Sef Môr-y-canoldir yn

orllewinol.

Adn. 7. Acyn cyrhaeddyd i Jericho] Nid i

ddinas Jericlio, canys yr ocdd hòno yn Ilwyth

Benjamin, i)en. xviii. 21 ; ond i'w hymyl hi,

ac heibio iddi at y r lorddonen : gwel y darlun-

leni hyny lle y mae rliandiroedd y Uwythau
wedi eu gwahaniaethu.
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meibion Manasse; yr holl ddinas-
oedd, a'u pentrefydd.

10 Ond ui oresgynasant hwy y Ca-
naaneaid, y rhai oedd yn trigo yn Ge-
zer : am hyny y trigodd y Canaaneaid
yn mhlith yr Ephraimiaid hyd y dydd
hwn, ac y maent yn gwasanaethu dan
dreth.

PENNOD XVII.

A C yr oedd rhandir llwyth Manasse
-^ (canys efe oedd cyntafanedig Jo-

seph) i Machir, cyntafanedig Manas-
se, tad Gilead : o herwydd ei fod efe

yn rhyfelwr, yr oedd Gilead a Basan
yn eiddo ef.

2 Ac yroedd rhandìr i'r rhan arall

feibion Manasse, yn ol eu teulu-

oedd ; sef 'iíoìhion Abiezer, ac i feib-

ion Helec, acifeibion Asriel, acifeib-

ion Sichem, ac i feibion Hepher, ac i

feibion Semida : dyma feibion Manas-
se mab Joseph, sef y gwrywiaid, yn
01 eu teuluoedd.

3 H Ond Salphaad mab Hepher, mab
Gilead, mab Machir, mab Manasse,

Adn. 8. Afon Canah] Ger Apollonias, yn
nyffryn Saron, arfin Môr-y-cauoldir.

Adn. 9. A dinasoedd neiUduedíff] Sef y di-

nasoedd a neiUduwyd o hanner llwyth Ma-
nasse i'w rhoddi î Iwyth Ephraim, yr hwn
oedd yn llawer lluosocach: gwel pen. xvii. 9.

Adn. 10. Y Canaaneaid y rhai oedd yn
trigo yn Gezer] Yniddengys na chafodd y
Canaaneaid eu gyru allan o'r ddinas hon h\ d
ddyddiau SoLonion, pan ei cymerwyd gan fren-

in yr Aifft, ei dad-yn-ngh\ fraith, yr hwn a'i

ihoddodd hi yn anrheg i'w ferch, gwraig Solo-

mon, 1 Bren. ix. 16 : gwel'ar Jos. x.33. Daifu
i feibion Ephraini, modd bynag, Iwyddo mor
bell i ddarostwng y bobl hyn, fel ag i'w gor-

fodi i dalu teyinged, er nas gallent, neu o

leiaf na wnaethant, eu gyru hwyut allan vn
hollol.

Adfeddyliadàü.—Gallwn ddywedyd am
yr enwau a'r lleoedd yn y bennod hon, fel y
sylwa Clarke, megys ag am ereill a grybwyll-

wyd eisioes: gweí ar pen. xv. 1. r eedd
llawer o'r trefydd hyny yn fychain, ac wedi
eu hadeiladu yn weiniaid fcl y gallwn gasglu

yn rhesymol, ac ani hyny syrthiasant i ddad-
feiliad yn debygol er's mwy na mil o flynydd-

au yn ol. Gan hyny ofer fyddai edrych am y
fath leoedd yn aior. Y mae llawer o drefydd
Lloegr, gwlad heb fod yn agored i'r fath chwyl-
droadau ag a fuont yn Palestina bob amser, y
rhai a grybwyllir gau Cesar a hen ysgrifen-

wyr ereill, heb fod mwyach yn adnabyddus.
Darfu i lawer newid eu henwau, ac nid ych-

ydig eu safleoedd. Dywed traddodiad fod di-

nas Norwich yn sefyll gynt rai milldiroedd

o'r fan lle y saif yn awr ; ac y mae genym y
prawf llawnaf mai dyma fel y mae yn bod

gyda dinas Sálishury. Nid yw y cyfryw

gyfnewidiadau yn eÔeithio ar wirionedd lien

nid oedd iddo feibion, ond raerched

:

a dyma enwau ei ferched ef ; Mahlah,
a Noah, Hoglah, Milcah, a Thirza

:

4 Y rhai a ddaethant o flaen Elea-
zar yr ofteiriad, ac o flaen Josua mab
Nun, ac o flaen y tywysogion, gan
ddywedyd, Yr Arglwydd a orchy-
mynodd i Moses roddi i ni etifedd-

iaeth yn mysg ein brodyr : am hyny
efe a roddodd iddynt etifeddiaeth, yn
ol gair yr Arglwydd, yn mysg brodyr
eu tad.

5 A deg rhandir a syrthiodd i Ma-
nasse, heblaw gwlad Gilead a Basan,

y rhai sijdd tuhwnt i'r lorddonen
;

6 Canys merched Manasse a eti-

feddasant etifeddiaeth yn mysg ei

feibion ef : a gwlad Gilead oedd i'r

rhan arall o feibion Manasse.
7 1Í A therfyn Manasse oedd o Aser

i Michmethath, yr hon sydd gyferbyn
â Sichem ; a'r terfyn oedd yn myned
ar y llaw ddeau, hyd breswylwyr En-
tappua.

8 Gwlad Tappua oedd eiddo Ma-
nasse : ond Tappua, yr hon oedd ar

ddaearlun ein gwlad ein hunain ; ac uis gall-

ant chwaith niweidio eiddo yr hanesydd sant-

aidd o'n blaen.

PEN. XVir. Adn. 1. Ac yr oedd rhandir
llwyth Manasse] Yr hanner hwnw o honynt
na feddent gyfrau yr ochr draw i'r lorddoneu.
Canys efe oedd cyntafanedig Joseph—ac am
hyny dylasai gael ei ran, er i Ephraim gael ei

ddewis o'i flaen ef. Yma cafodd rhagfynegiad
Jacob ei gyflawni yn llythyrenol, y cai Èph-
raim fod o flaen Manasse, Gen. xlviii. 19, 20.

1 Machir—o herwydd ei fod efe yn rhyfelwr
—nid yw yn debyg fod Machir ei hun yn fyw
yn awr : os ydoedd, rhaid ei fod bellach 'yn

agos i 200 mlwydd oed. Gan hyny y mae yn
debyg fod yr hyn a ddywedir yma yn cael ei

ddywedyd am ei blant ef, y ihai yn awr a
gaent y rhan a fwriadwyd ar y cyntaf i'w tad,

yr hwu yr ymddengys ei fod wedi ei hynodi ei

hun fel gr dewr a medrus mewn rhai o'r

rhyfeloedd blaenorol, er nad yw yr amgylch-
iadau wedi eu cofl'áu. Y'r oedd ei hiliogaeth

ef, gan eu bod o ysbryd rhyfelgar a gwrol, yn
dra chyfaddas i amddiôyn gwlad gytfiniol, yr
hon a fyddai yn naturiol yn agored i ymoso'd-
iad.

Adn. 2. Ac yr oedd rhandir Ì'r rhan arall
feibion Manasse] Sef ei wyrion ef, yn ol

Clarke ; canys meddylia rhai nad oedd gan
Manasse un mab ond Machir ; a'r rhai hyn yn
dra thebygol oeddynt blant Gilead mab Ma-
chir.

Adn, 3, 4. Ond Saìphaad—nid oedd iddo
feibion, ond merched] Gwel yr achos hwn yn
cael ei ystyried yn helaeth ar Num. xxvii.

,1—7, a xxxvi. 1, &c.

Adn. 5—8. A deg rhandir a syrthiodd i

Manasse] Gan fod chwech o feibion a phump
07
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derfyn Manasse, oedd eiddo meibion
Ephraim.

9 A'r terfyn sydd yn myned i wae-
red i afon Cíinah, o du deau yr afon.

Y dinasoedd hyn, eiddo Ephraim, oedd

yn mhlith dinasoedd Manasse : a ther-

í'yn Manasse sydd o du y gogledd i'r

afon, a'i ddiwedd oedd y môr.
10 Y deau oedd eiddo Ephraim, a'r

gogledd eiddo Manasse ; a'r môr oedd
ei derfyn ef : ac yn Aser yr oeddynt
yn cyfarfod, o'r gogledd ; ac yn Issa-

car, o'r dwyrain^

11 Yn Issacar hefyd ac yn Aser yr

oeddgan Manasse, Beth-sean a'i thref-

ydd, ac Ibleham a'i threfydd, a thrig-

olion Dor a'i threfydd, a thrigolion

Endor a'i threfydd, a phreswylwyr
Taanach a'i threfydd, a thrigolion

Megido a'i threfydd ; tair talaeth.

12 Ond ni allodd meibion Manasse

o ferched, dylasai fod unarddeg o randiroedd ;

ond trwy fod Salphaad, mab Hepher, wedi
gadael pump o ferched yn ei le, nid yw ef na
Hepher yn cael eu cyfrif. Gan hyny rhan-

•wyd dosbarth Manasse yn ddeg rhan ; pump i

bum mab Gilead, y rhai oeddynt Abiezer, He-
lec, Asriel, Sicbera, a Semida ; a phurap i

bum merch Salphaad, sef Mahlah, Noah,
Hoglah, Milcah, aThirza : gwel Calmet.
Adn. 9. ^ therfyn Manasse sydd o du y

gogledd i'r afon] Wrth ' derfyn Manasse ' y
meddylir y dinasoedd a breswylid gan y Ma-
nasseaid, y rhai oeddynt o du y gogledd i'r

afon Canah

,

Adn. 10. Yn Aser yr oeddynt yn cyfa.rfod]

Er fod Zabulon yu dyfod rhyngddynt hwy ac

Aser am y rhan fwyaf o'u tir, eto ymddengys
fod tafodau o dir ynperthyn i Ephraim a Ma-
nasse, y rhai a ymdaflent allan yn mhellach

na'r lleill, ac a gyíFyrddent â therfynau Aser.

Adn. 11. Yn Ìssacar hefyd ac yn Ascr yr
oedd gan Manasse, ^c.] Ýr un modd ag yr

oedd gan Ephraim rai dinasoedd yn llwyth

Manasse, a Juda yn llwythau Dan a Simeon,

a Simeon yn Juda. Weithiau, pan fyddai y
]le a benodwyd i ryw Iwyth yn rhy gyfyng

iddo, a'r un nesaf ato yn rhy fawr, thoddid

rhan o'r mwyaf i'r un lleiaf; a thro arall

hwy a newidient neu a brynent leoedd gau eu

gilydd ; fel ag yr oedd cymysgedd weithiau

yn eu meddiannau, heb unrhyw gymysgedd
nac annhrefn yn eu llwythau na'u teuluoedd.

A thrigolion Dor—nid y lleoedd yn unig, ond

y bobl hefyd, y rhai a arbedent ac a ddcfnydd-

ient yn weision. Tair talaeth—neu, fel y
gellir ei gyfieithu, ' y drydedd ran o'r dalaeth

hòno ;' ac yna yr ystyr yw, fod y dinasoedd

a'r trefydd a grybwyilir yma yn un ran odair

o'r hoU wlad. Y Lxx a'u cyfieithant, ' a'r

drydedd ran o Nopheth.'

Adn. 12, 13. Ond ni allodd meibion Ma-
nasse yru ymaith drigolion y dinasoeddhyny]
Yr oeiídynt yn analluog trwy eu hanflí'yddiün-

deb, neu o ddiífyg dewrder a hyder yn addew-

idion Puw. Ac ar ol iddynt fyned yn ddigon

68

yru ymaith drigolion y dinasoedd
hyny ; eithr mynodd y Canaaneaid
breswylio yn y wlad hòno.

13 Eto pan gryfhaodd meibion Is-

rael, hwy a osodasant y Canaaneaid
dan dreth : ni yrasant hwynt ymaith
yn llwyr,

14 ^ A meibion Joseph a lefarasant

wrth Josua, gan ddywedyd, Paham y
rhoddaist i mi, yn etifeddiaeth, un af-

ael ac un ran, a minau yn bobl aml,

wedi i'r Arglwydd^hyd yn hyn fy

mendithio ?

15 A Josua'^a ddywedodd wrthynt,

Os pobl aml ydwyt, dos i fyny i'r coed,

a th.or goed i ti yno yn ngwlad y Phe-
reziaid, a'r cawri, od yw mynydd Eph-
raim yn gyfyng i ti.

16 A meibion Joseph a ddywedas-
ant, Ni bydd^y mynydd ddigon i ni

:

hefyd y niae cerbydau heiyrn gan yr

cryf i'r gwaith, darfu ^iddynt osod y Canaan-
eaid hyny dan dreth, yn hytrach na'u gyru
ymaith.
Adn. 14. A meiòion Joseph]'Sef hiliogaeth

Ephraim a Manasse ; a lefarasant'wrth Jo-
sua—ar ol iddynt weled y rhan a benodwyd
iddynt, a chael ei bod yn liawer llai na'u dys-

gwyliad. Un afael ac iin ran—a elwid fel ly,

(1) Am na feddent ar y cyntaf ond un gafael-

iad neu ddosbarth, yr hwn oedd i gael ei ranu
rhyngddynt ar ol hyny ; neu, (2) Am nad
oedd y rhandir a roddwyd i bob un o Jionynt

ond digon bach i un o honynt.

Adn. 15. Os pobl anil ydioyt] Er fod Josua
ei hun o Iwyth Ephraim, ni wnai efe gamddefn-
yddio ei awdurdod i foddhau eu tueddiadau
liwy ; ond y mae yn ymresymu â hwy ar eu

tir eu hunain. Dywedasant hwy eu bod yn
bobl aml, adn. 14 ;

' Purion,' ebai Josua ; 'gan

dy fod yn bobl aml neu luosog, tro dy achwyn-
iadau i weithrediad, a helaetha dy derfynau
â'th law dy hun, yn yr hyn y gelli yn hyder-

us ddysgwyl cymliorth oddiwrth Dduvv.' Dos
ifyny i'r coed—neu i'r mynydd coediog, adn.

18; a thor goed it' yno—er dy fantais dy
hun, fel y gallot adeiladu ychwaneg o ddinas-

oedd, a pharotoi y tir at borfa ac arddwriaeth.'

Yn ngwlad y l'hereziaid—gwel ar pen. iii.

10 ; à'r cawri—y rhai a drigent mewn ogofau

ac yn y mynyddau, ar oil iddynt gael eu gyru
allan o'u dinasoedd.

Adn. IG. Ni bydd y mynydd ddigon i ni]

Pe gallem gael meddiant o'r mynydd coediog,

a thori ei hoU goed ef, a dyfethaei holl drigol-

ion, ni fyddai ef yn ddigon i ni. Ilefyd y mae
cerbydau heiyrn gan yr holl Ganaaneaid—

y

meddwl yw, fod rhwystr ar eu ífordd hwy i

gyraedd at y mynydd pe buasai yn ddigon idd-

ynt, trwy fod Canaaueaid arfog yn trigo yn y
dyffryndir. Nid ydym i feddwl fod y cerbyd-

au hyn wedi eu gwneyd oU o haiarn, eithr yr

oeddynt wcdi eu harfogi â haiarn, a hyny or

ymosodiíid yn gystal a diíTyniad. Dywedir
fod math ar bladuiiau rainiog, oddeutu llath-

en hyd, yn taflu allan o'rolwynion, y rhai,
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holl Ganaaneaid sydd yn trigo yn y
dyffryndir, gan y rhai sydd yn Beth-

sean a'i threfi, a chau y rhai sydd yn
nglyn Jezreel.

17 A Josua a ddywedodd wrth d
Joseph, wrth Ephraim ac wrth Ma-
nasse, gan ddywedyd, Pobl aml yd-

wyt, a nerth mawr sydd genyt : ni

fydd i ti un rhan yn unig.

18 Eithr bydd y mynydd eiddot ti

:

canys coediog yw, arloesa ef ; a bydd
ei eithafoedd ef eiddot ti : canys ti a

yri ymaith y Canaaneaid, er bod cer-

bydau heiyrn ganddynt, ac er eu hod
yn gryfion,

PENNOD XVIII.

A HOLL gynulleidfa meibion Is-

-^ rael a ymgynullasant i Silo, ac a

wrth eu gyru yn gyflym trwy fyddin, a wnaent
hafog ofnadwy, gan eu tori i lawr í'el gwair

neu d.
Adn. 17. Pohl oml ydwyt, a nerth maior

sydd genytl Nid oedd Josua yn newid ei farn

trwy eu gwrthddadleuon, ond dywedai with-

ynt eu bod, yn ol eu cyfaddefiad eu hunaiu,

yn bobl luosog, ac ganlyniad yn dra nerthol,

ac am hyny nad oedd raid iddynt fod yn gyf-

yng eu preswylfod. Ni fydd it' un ran yn
unig—yr wytmewn angen ac yn haeddu niwy
na'r rhan sydd genyt, ac y mae genyt nerth i

gael mwy gyda bendith Duw.

Adn. 18. Bydd y mynydd eiddot íi] Sef

mynydd Gilboa, fel y tybir ; a hydd ei eithaf-

oedd ef eiddot ti—y dyft'rynoedd a'r maesydd
perthynol iddo ; canys ti a yri ymaith y Ca-
naaneaid—trwy gymhorth I)uw, er fod cer-

bydau heiyrn ganddynt, ac er eu bod yn gryf-

ion : gwel ar Deut. xx. 1.

PEN. XVIII. A.dn. 1. A holl gynulleidfa
meihion Tsrael] Nid yn unig eu heuuriaid, a

phenaethiaid eu llwythau, ond hefyd lioll gorff

y bobl, y rhai a ddylynent yr arch i'w rhoddi

mewn lle newydd. A ymgynullasant i Sdo
—tref yn llwyth Ephraim, oddeutu pymtheg
miUdir Jerusalem, yn sefyll ar fryn yn
nghanol .y wlad. Ac a osodasant yno bahell

y cyýarfod—neu y tabernacl, yr hwn oedd
wedi bod ynaros bellach saith mlynedd gyda'r
gwersyll yn Gilgal. Diamau mai trwy or-

chymyn Duw y symudwyd efyma; canysefe
oedd i ddewis iie ei breswylfod, Deut. xii.

5, 11, 14. Bu y tabernacl yn aros yma am
oddeutu 330 flynyddau, fel lle tra chyfleus

i'r gwahanol Iwythau ddyfod yn nghy'd ; ac

yr oedd hefyd yn le tra diogel, yn cael ci

warchad gan ddau Iwyth grymus Juda ac

Ephraim. Silo oedd yr enw a roddwyd i'r

Messia yn mhroffwydoliaeth Jacob wrth farw.

Felly yr oedd gosod y babell yn Silo yu aw-
grymu i'r luddewon y byddai i holl ordinhad-
au y cysegr daearol hwn gael eu cyflawuiad
mewn Tabernacl mwy a pherfîeithiach. A'r
wladoedd wedi ei darostwng o'it hlaen hioynt

—fel nad oedd mwyach un gwrthsafiad cyff-

osodasant yno babell y cyfarfod : a'r

wlad oedd wedi ei darostwng o'u

blaen hwynt.
2 A saith llwyth oedd yn aros yn

mysg meibion Israel, i'r rhai ni ran-

asent eu hetifeddiaeth eto.

3 A Josua a ddywedodd wrth feib-

ion Israel, Pa hyd yr ydych yn esgeul-

uso myned i oresgyn y wlad a roddes
Arglwydd Dduw eich tadau i chwi ?

4 Moeswch o honoch dri-wr o bob

Uwyth ; fel yr anfonwyf hwynt, ac y
cyfodont, ac y rhodiont y wlad, ac y
dosbarthont hi yn ol eu hetifeddiaeth

hwynt ; ac y delont ataf drachefn.

5 A hwy a'i rhanant hi yn saith

rhan. Juda a saif ar ei derfyn o du y
deau, a th. Joseph a safant ar eu
terfyii o du y gogledd.

redinol o eiddo y Canaaneaid yn erbyn arfau

yr Israeliaid.

Adn. 2. Saith llwyth—Vr rhai ni ranasent
eu hetifeddiaeth eto] Yr achos hyny ond
odid oedd, fod Ilwythau meibion Joseph yn
anfoddlon i'r rhaniad ag y derhreuwyd ei

wneuthur yn Gilgal ; ac am hyny oedodd Jo-
sua y rhaniad nes iddo ail fesur yr holl wlad,
yr hyn, trwy ei fod yn awr yn ei chanol hi, a
allai ei wneuthur gyda mwy rwyddineb na
phan yn Gilgal.

Adn. 3. Fa hyd yr ydych yn esgeuluso,

^c.] Ymddengys eu bod wedi blino ar ryfel,

ac yn awr yn meddu digonedd bob peth ang-
enrlieidiol, fel nad oedd ynddynt ducdd i red-

eg i beryglon newyddion witli oresgyn y wlad
a roddasai yr Arglwydd iddynt. Hefyd yr
oeddynt wedi bod yn cael eu cynal cyhyd
trwy wyrth, heb unrhyw ymdrech o'r eiddynt
eu hunain, nes yr oedd yn anhawdd ganddynt
ymysgwyd oddiwrtb eu hanweithgarwch.
Adn. 4. Moeswch honoch dri-wr hoh

llwyth] O'r saith Ilwyth ag oeddynt eto heb
dderbyu eu hetifeddiaeth. Fel yr anfonwyf
hwynt—y mae yn debyg fod yr un gr 'ar

hugain hyn yn cael eu gwylio gan waichawd-
lu filwyr, heb yr hyn buasent yn debvg o
gael eu haflonyddu gan y Canaaneaid gwas-
garedig. Ac y dosharthont hi—Saes. ' y dys-
grifiont hi,' nid yn unig ran ei mesur, ond
hefyd ran ei chyflwra'i hansawdd, pa un ai

mynyddig ai gwastad, ft'rwythlon ai anftrwyth-
lon ydoedd.

Adn. 5. A hioy á'i rhanant hi yn saith
rhan] Gyfartal mewn maintioli neu werth,
gan adael i Dduw benodi pa ran a ddisgynai i

bob un o'r saith llwyth. Juda a saif ar ei

derfyn du y dcau—heb gael ei aflonyddu yn
ei etifeddiaeth yn awr leiaf. Fel pe dywêd-
asai Josua, ' Ewch i edrych yr holl wîad ag
sydd yn aros eto heb ei meddiannu : na syl-
wch ar Iwyth Juda, yr hwn sydd yn ddeh'eu-
ol, nac ar Iwyth Ephraim, yr hw'n sydd yn
ogleddol o'r fan lle yr ydym ni yn awr ; eithr
rhanwch yn ofalus y tir ag sydd eto heb ei

feddiannu gan y llwythau hyni yn saith rhan
gyfartal.'
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6 A chwi a ddosperthwch y wlad
yn saith rhan, a dygwch y dosharth-

iadaii ataf íi yma; íel y bwriwyf goel-

bren drosoch yma, o flaen yr Argl-

wydd ein Duw.
7 Ond ni hydd rhan i'r Lefiaid yn

eich mysg chwi; o herwydd oífeiriad-

aeth yr Arglwydd fydd eu hetifedd-

iaeth hwynt. Gad hefyd, a Reuben, a

hanner llwyth Manasse, a dderbynias-

ant eu hetiîeddiaeth o'r tuhwnt i'r lor-

ddonen, o du y dwyrain, yr hon a rodd-

odd Moses gwas yr Arglwydd iddynt,

8 T[ A'r gwr a gyfodasant, ac a

aethant : a Josua a orchymynodd i'r

rhai oedd yn myned i ranu y wdad,

gan ddywedyd, Ewch, a rhodiwch
trwy y wlad, a dosberthwch hi, a dy-

chwelwch ataf fi ; ac yma y bwriaf

drosoch chwi goelbren gerbron yr

Arglwydd yn Silo,

9 A'r gwr a aethant ymaith, ac a

gerddasant trwy y wlad, ac a'i dos-

barthasant hi bob yu ddinas, yn saith

rhan, mewn llyfr ; a daethant at Josua
i'r gwersyll yn Silo.

10 11 A Josua a fwriodd goelbren

drostynt hwy gerbron yr Arglwydd
yn Silo : a Josua a ranodd yno y wlad
i feibion Israel yn ol eu rhanau.

11 ^ A choelbren llwyth meibion
Benjamin a ddaeth i fyny yn ol eu
teuluoedd: a therfyn eu hetifeddiaeth

Adn. 6. Fel y hioriwyf goelbren drosoch

yma o flaen yr Arglwydd] Sef o flaen yr

arch neu y tabernacl, fel y byddo yr Ar-

glwydd yn dyst ac yn farnydd, ac y cydna-

bydder ef yn awdwr y penodiad.

Adn. 7. Offeiriadijp.th yr Arglwydd fydd
eu hetifeddiacth hwynt] Ÿr hon a roddai idd-

ynt hâwl mewn rhanau o'r ebyrth, eu crwyn,

y bwyd-offrymau, y blaenffrwytbau,_ y deg-

ymau, a phris pryniad y cyntafanedigion, &c.

Adn. 8. AW gwr a ggfudasant, ac a aeth-

ant] Dywed Josephus iddynt fod saith mis yn

gwneyd y dosbartbiad hwn,

Adn. 9. Dosbarthasant hi hob yn ddinas]

Neu, ' yn ol y dinasoedd,' i'r rhai y perthynai

y gwahanol diriogaethau. 3íewn llyfr—yn

saith ddarlunleni gwahanol, gyda dysgrif-

iad manwl o ansawdd pob rhan. Dywed Jo-

sephus fod y gwr hyn wedi dysgu daear-fes-

uriaeth yn dda.

Adn. 10. Yn ol eu rhanau] Sef yn ol y
rhaniadau a wnaed gan y mesurwyr, y rhai

oeddynt mor gyfiawn a chyfartal nes yr oedd

pawb yn foddlon i'r coelbren benderfynu pa

ran a gaent hwy.
Adn. U. A choelhren llwyth meihion Ben-

jamin] Yn nghylch y modd o ddefnyddio y
'coelbren, gwel ar pen. xiv. 2, a Nura. xxvi.

55. y mae yn debyg fod enwau y saith llwyth

yn cael eu rhoddi mewn un llestr, ac enwau

neu rif y saith rhan yn cacl eu rhoddi niewn
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hwynt a aeth allan rhwng meibion
Juda a meibion Joseph.

12 A'rterfyn oedd iddynt hwy tua'r

gogledd o'r lorddonen : y terfyn

hefyd oedd yn myned i fyny gan yst-

lys Jericho, o du y gogledd, ac yn my-
ned i fyny trwy y mynydd tua'r gor-

liewin ; a'i gyrau eithaf oedd yn an-

ialwch Beth-afen.

13 Y terfyn hefyd sydd yn myned
oddiyno i Lus, gan ystlys Lus (hòno

yw Bethel) tua'r deau ; a'r terfyn

sydd yn disgyn i Ataroth-adar, i'r

mynydd sydd o du y deau i Beth-

horon isaf.

14 A'r terfyn sydd yn tueddu, ac

yn amgylchu cilfach y môr tua'r deau,

o'r mynydd sydd ar gyfer Beth-horon
tua'r deau ; a'i gyrau eithaf ef sydd
wrth Ciriath-baal (hòno yiv Ciriath-

jearim) dinas meibion Juda. Dyma
du y gorllewin.

15 A thu y deau sydd o g\vr Cir-

iath-jearim ; a'r terfyn sydd yn myned
tua'r gorllewin, ac yn cyrhaeddyd hyd
ft'ynnon dyfroedd Nephtoah.

16 Y terfyn hefyd sydd yn disgyn

tua chwr y mynydd sydd ar gyfer glyn

mab Hinnom, yr hwn sydd yn nyífryn

y cawri tua'r gogledd ; ac y mae efe

yn disgyn i ddyfíryn Hinnom, gan yst-

lys y Jebusiaid tua'r deau, ac yn dy-

fod i waered i ífynnon Rogel.

llestr arall, ac fel hyn eu bod yn cael eu codi

i fyny yn gymheiriaid. Rhwng meibion Juda
a meibion Joseph—trefnodd rhagluniaeth fod

i feibion Benjamingael y rhan gyntaf o'r saith,

yn nesaf at feibion Joseph, gan mai hwynt-
hwy oeddynt unig blant Rahel, anwyl wraig

Jacob ; ac hefyd, wrth fod yn nesaf at Juda,

gallai y Benjaminiaid ymuno wedi hyn ä
llwyth Juda, mewn ymlyniad wrth orsedd

Dafydd a theml Jerusalem.

Adn. 12. Anialîoch Beth-afcn] Tr un lle

oedd hwn a Beth-el; ond ni roddwyd yr enw
hwn iddo nes i Jeroboam osod i fyny yno un
o'i loi aur. Y mae ei enw cyntaf yn arwyddo
t Dduw ; a'i ail enw, tj/ drygioni.

Adn. 13. Gan ysllys Lus] Neu ' hyd at

ystlys Bethel.'

Adn. 14, 15. Cilfach y môr] Neu 'gilfach y
gorllewin,' fel y mae gan y lxx ; canys nid

oedd Beth-horon yn agos i'r môr, Ciriath-

haal—yr hon a alwai yr Israeliaid yn Ciriath-

jearim, ' dinas y fforestau,' i ddileu y goffad-

wriaeth am Baal,

Adn. 10. Gan ystlys y Jehusiaid] Neu
' hyd at fynydd Seion,' ger Jerusalem ; canys

JebîLS oedd hen enw y ddinas hòno, adn, 28.

Adn. 17. En-semes] ' Ffynnon yr haul
;'

prawf arfcrion eilunaddolgar cyndrigolion y
wlad hon. Geliloth—gan fod y gair hwn yn

arwyddo cyffiniau neu derfynau, tybia rhai

nad yw yma yn enw priodol, ond ei fod yn
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17 Ac y mae yn tueddu o'r gogledd,

ac yn myned i En-semes, ac yn cyr-

haeddydtua Geliloth, yr hon syddgy-
ferhyn a rhiw Adummim, ac yn dis-

gyn ai faen Bohan fab Reuben

:

18 Ac y mae efe yn myned ar hyd
yrystlys^ar gyfer Araba tua'r gog-

ledd, ac yn disgyn i Araba.
19 Y terfyn hefyd sydd yn myned

rhagddo i ystlys Beth-hogla tua'r

gogiedd : a chwr eithaf y terfyn oedd
wrth lan y môr heli tua'r gogledd,

hyd gr yr lorddonen tua'r deau.

Dyma derfyn y deau.

20 Yr lorddonen hefyd sydd derfyn

iddo o ystlys y dwyrain. Dyma eti-

feddiaeth meibion Benjamin, trwy eu
terfynau o amgylch, yn ol eu teulu-

oedd.

21 A dinasoedd llwyth meibion
Benjamin yn ol eu teuluoedd, oedd,

Jericho, a Beth-hoglah, a glyn Cesis,

22 A Beth-arabah, a Semarim, a
Bethel,

23 Ac Afim, a Pharah, ac Ophrah,
24 A Chephar-haammonai, ac Oph-

ni, a Gaba ; deuddeg o ddinasoedd,

a'u pentrefydd

:

arwyddo y cyffiniau ag oeddynt gyferbyn â
rliiw Adummim. At faen Bohan—gwel ar

pen. XV. 6.

Adn. 18. Araba] Neu y gwastadedd ag

oedd yn rhedeg i'r gogledd.

Adn, 19. Beih-hogla] Gwel ar pen, xv. 6.

Adn. 20. O ystlysydwyrain] Hyny yw, yr

oedd yr lorddonen yn derfyn i randir Benja-
min du y dwyraiu.
Adn. 21—23. A dinasoedd llwyth meibion

Benjamin, Sfc.] Crybwyllwyd am rai o'r di-

nasoedd hyn o'r blaen ; ac ni wyddys ddim
am y lleill ond eu henwau.
Adu. 24. Gaba] A dybir ei bod yr un a

Gibea- Saul, 1 Sam. x. 4, lle y ganed brenin

cyntaf Israel, a lle y darostyngwyd gwraig y
Lefiad, (Barn, xix ,) yr hyn a fu yn achos o

ryfel, yn yr hon y dyfethwyd agos holl Iwyth
Benjamin, Barn. xx.

Adn. 25. Gibeon] Lle yr ymgynghreiriodd

y pum brenin yn erbyn Israel, ac y bwriwyd
cerig mawrion o'r nefoedd arnynt, peu. x.

Ramah— Ue oddeutu chwech neu wyth o fiU-

diroedd yn ogleddol o Jerusalem. Beeroth—
' íFynnonau ;' un o'r pedair dinas a berthynent
i'r Gibeoniaid, y rhai a ymheddychasant â'r

Israeliaid trwv dwyll, pen. x. 17.

Adu. 26, 27. Mispeh] Yr oedd y lle hwn
yn gysegredig yn mhlith yr Israeliaid ; canys
yma yr ymgynuUasant i ymgynghori yn
nghylch y gosp ag ydoedd i gael ei gweinyddu
ar \v5'r Gibea yn achos gwraig y Lefiad,

Barn. xx. 1—3. Casglodd Samuel y bobl i'r

lie hwn i weddio drostynt ar yr Arglwydd,
1 Sam. vii. 5, G. Ac ni a ddysgwn oddlwrth
1 Mac. iii. 46, ddarfod i'r luddewon ymgynuU

25 Gibeon, a Ramah, a Beeroth,
26 A Mispeh, a Chephirah, a Mosah,
27 A Recem, ac Irpeel, a Tharalah,
28 A Zelah, Eleph, a Jebusi (hôno

yw Jerusalem) Gibeath, a Chiriath
;

pedair-ar-ddeg o ddinasoedd, a'u pen-
trefydd. Dyma etifeddiaeth meibion
Benjamin, yn ol eu teuluoedd.

PENNOD XIX.

A 'R ail goelbren a aeth allan i Si-

-^meon, dros Iwyth meibion Simeon,
yn ol eu teuluoedd : a'u hetifeddiaeth

hwynt oedd o fewn etifeddiaeth meib-
ion Juda.

2 Ac yr oedd ganddynt hwy, yn eu
hetifeddiaeth, Beer-seba, a Seba, a
Moladah,

3 A Hasar-sual, a Balah, ac Asem,
4 Ac Eltolad, a Bethul, a Hormah,
5 A Siclag, a Beth-marcaboth, a

Hasar-susah,
6 A Beth-lebaoth, a Sarhuen ; tair

dinas ar ddeg, a'u pentrefydd
;

7 Ain, Rimmon, ac Ether, ac Asan

;

pedair o ddinasoedd, a'u pentrefydd

:

8 A'r holl bentrefydd y rhai oedd o
amgylch y dinasoedd hyn, hyd Baal-

yma i geisio Duw, pryd yr oedd eu teml yn
nwylaw eu gelynion.

Adn. 28. Zelah] Yma yr oedd beddrod
Saul, Jonathan, a theulu Cis: gwel 2 Sam.
xxi. 14. Jebusi, hòno yw Jerusalem—yr hon
hefyd a elwid Salem, y fan ond odid lle y
teyrnasai Melchisedec yn nyddiau Abraham,
er y tybia rhai yn wahanol : gwel ar Gen. xiv.

18, &c. Dyma etifeddiaeth meibion Benja-
min—gvvel pen. xv. 63, lle y priodolir Jerusa-
lem i Iwyth Juda, am fod rhan o honi yn per-

thyn i'r Uwyth hwnwyngystal a Benjamin.

PEN. XIX, Adn. 1. AW ail goelbren a
aeth allan i Simeon] Yn y penodiad hwn gall-

wn weled rhagluniaeth Duw yn amlwg,
herwydd drygioni Simeon a Lefi yn llofrudd-

iad y Sichemiaid diniwed, Gen. xxxiv., rhag-
fynegodd Jacob, trwy ysbryd proflfwydoliaeth,
' y rhenid hwynt yn Jacob, ac y gwasgerid
hwynt yn Israel,' Gen. xlix. 7 ; a chyflawn-
wyd hyny yn llythyrenol. Gwasgarwyd Leji
trwy holl Palestina, heb dderbyn un etifedd-

iaeth ond dinasoedd i drigo ynddynt mewn
gwahanol barthau o'r tir ; a gwasgarwyd Si-
meon ' o fewn etifeddiaeth meibion Juda,' fel

y dywedir yma, heb ganddynt un etifeddiaeth

a ellid ei galw yn briodol yn eiddo iddynt eu
hunain : gwel ar Gen. xlix. 7.

Adn. 2. Beer-seba] Gwel ar Gen. xxi. 31.
Adn. 3, 4. Ilasar-sual, ^'c] Gwel ar pen.

XV. 1, &c.

Adn. 5. Beth-marcaboth] 'T ' neu ddinas
' y cerbydau ;' ond odid lle yr oedd eu cerbyd-
au rhyfel a'u gwr meirch yn aros.

Adn. 6. Belh-lebaoih] 'T ' neu ddinas ' j
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ath-beer, Ramath o'r deau, Dyma
etifeddiaeth llwyth meibion Simeon,
yn ol eu teuhioedd.

9 O randir meibion Juda yr oedd
etifeddiaeth meibion Siraeon: canys
rhan meibion Juda oedd ormod idd-

ynt ; am hyny meibion Simeon a
gawsant eu hetifeddiaeth o fewn eu
hetifeddiaeth hwynt.

10 ][ A'r trydydd coelbren a ddaeth
i fyny dros feibion Zabulon, yn ol eu
teuluoedd : a therfyn eu hetifeddiaeth

hwynt oedd hyd Sarid.

11 A'u terfyn hwynt sydd yn rayn-

ed i fynu tua'r môr, a Maralah, ac yn
cyrhaeddyd i Ddabbaseth ; ac yn cyr-

haeddyd i'r afon sijdd ar gyfer Jocneam;
12 Ac yn troi o Sarid, o du y dwyr-

ain tua chyfodiad haul, hyd derfyn

Cisloth-Tabor ; ac yn myned i Dda-
berath, ac yn esgyn i Japhia

;

1

3

Ac yn myned oddiyno yn mlaen
tua'r dwyrain, i Gittah-Hepher, i It-

tah-Casin ; ac yn myned alìan i Rim-
mon-Methoar, i Neah.

14 A'r terfyn sydd yn amgylchu o
du y gogledd i Hinnathon ; a'i ddi-

weddiad yn nglyn Jiphtael.

15 Cattath hefyd, a Nahalal, a Sim-

llewesau ;' a elwid felly yn debygol oddiwrth

y niferoedd o'r creaduriaid hyny a fagent yno.

Adn. 8. Baalath-beer] 'Ffynnon y meis-

tresi ;' a elwid felly yn debygol o herwydd
rhyw addoliad coelgrefyddol neu aflan aosod-

wyd i fyny yno.

Adn." 9. randir meibion Judd\ Gwel ar

adn. 1.

Adn. 10—16. A'r tn/dydd coclbren a ddaeth

i fijny dros feibion Zabulon\ Yr oedd rhan •

dir y llwyth hwn yn cyraedd o Fôr-y-canoldir

yn orllewinol hyd fôr Tiberias yn ddwyrein-

iol, ac yn cyfateb i brofFwydoliaeth Jacob,

Gen, xlix. 13, ' Zabulon a fy'dd yn borthladd

llongau ;' llongau marsiandwyr ar y môr
mawr, a llongau pysgodwyr ar fôr Galilea.

Yn ddeheuol iddo yr oedd rhandir Issacar, ac

eiddo Aser a Naphtali o du y gogledd. Beth-

lehem—nid lle y ganed ein Ceidwad, yr hon

oedd yn Juda, ond un arall yn Zabulon, adn.

15. Ÿn y rhandir hwn yr oedd Nazareth,

Tabor, a'r manau Ile y gwnai Crist fwyaf o'i

wyrthiau.
Adn. 17. Y pedwarydd coelbren a ddaeth

allan dros Tssacar] Y mae yn hynod, er mai
Issacar oedd y brawd hynaf, eto ddarfod i

goelbren Zabulon gael ei dynu allan o flaen ei

goelbren ef ; ac yn y drefn hon y mae Jacob ei

hun yn eu crybwyll hwynt, Gen. xlix. 13, 14,

yn gystal a Moses, Deut. xxxili. 18, er nad oes

un rheswm yn cael ei enwi dros roddi yflaen-

oriaeth i'r brawd ieuangaf. ' Hysbys i Dduw
yw ei weithredoedd oll erioed ;' ac y maegan-
ddo efreswm dros ei ymddj'giad, pauna bydd-

om ni vn gallu ei amgyffred.
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ron, ac Idalah, a Bethlehera : deu-

ddeg o ddinasoedd, a'u pentrefydd.

16 Dyraa etifeddiaeth meibion Za-
bulon, yn ol eu teuluoedd

; y diuas-

oedd yma, a'u pentrefydd.

1

7

^ Y pedwarydd coelbren a ddaeth
allan dros Issacar ; dros feibion Issa-

car, yn ol eu teuluoedd.

18 A'u terfyn hwynt oedd tu a Iz-

reel, a Cesuloth, a Sunem,
19 A Hapharaim, a Sihon, ac Ana-

harath,

20 A Rabbith, a Cision, ac Abes,
21 A Remeth, ac En-gannim, ac

Enhadah, a Beth-passes.

22 A'r terfyn sydd yn cyrhaeddyd i

Tabor, a Sahasimah, a Beth-seraes

;

a'u cyrau eithaf hwynt yw yr lor-

ddonen : un ddinas ar bymtheg, a'u

pentrefydd.

23 Dyma etifeddiaeth llwyth meib-
ion Issacar, yn ol eu teuluoedd

; y
dinasoedd, a'u pentrefydd.

24 ^ A'r pummed coelbren a ddaeth
allan dros Iwyth meibion Aser, yn ol

eu teuluoedd.

25 A'u terfyn hwynt oedd, Helcath,

a Hali, a Beten, ac Achsaph,
26 Ac Alammelech, ac Amad, a

Adn. 18. Izreel] Yr un â Jesreel, y ddinas

frenhinol : gwel 1 Bren. xxi. 1. Sunem—car-

tref achlysurol y proff"wyd Eliseus, a'r fan Ue
yr adferodd efe fab y weddw i fywyd, 2 Bren.

iv. 8.

Adn. 19—23. Hapharaim, Sfc.] Ni wyddom
ddim am lawer o'r dinasoedd hyn, ond fod rhai

honynt wedi cael eu rhoddi i'r Leftaid o deulu

Gerson. Beth-semes—' t yr hauL' Yr oedd
amrai ddinasoedd neu drefydd o'r enw hwn yn
Palestina

; yr hyu sydd yn brawf fodaddoliad
yr haul yn beth cyfl'redin yn y wlad eilunadd-

olgar hôno.

Adn. 24, 25. A*r pummed coelbren a ddaeth
allan dros Iwyth meibion Aser] Yr oedd y
llwyth hwn yn meddiannu y dalaeth ogledd-

orllewinol o Ganaan, yr hon oedd yn terfynu

ar Syria o du y gogledd, Zabulon o du y deau,

Naphtali o du y dwyrain, a Mòr-y-canoldir o

du y gorllewin. Yr oedd y dalaeth hon yn
cynwys Phenice, yr hon, er ei phenodi i Aser,

na orchfygwyd ganddo ef ; ac yr oedd oddeutu

60 milldir o hyd, a 30 o led.

Adn. 26. Carmel] Lle enwog yn yr ys-

grythyr, yn enwedig ar gyfrif gwyrthiau Eli-

as : gwel ar 1 Bren. xviii. Yr oedd mynydd
Carmel mor ff'rwythlon fel ag i fod yn ddiar^

ebol. Yr oedd Carmel arall yn llwyth JudOy

pen. XV. 55 ; eithr hwn, yn llwyth Aser, a

safai oddeutu pymtheg milldir o du y deau i

Ptolemais, ar fin Môr-y-canoldir. Dywed
Calmet fod teml ar y mynydd hwn yn amser

Yespasian, wedi ei chysegru i Dduw o'r un

enw. Sefydlwyd mynachdy, ac urdd gref-

yddol a adwaenid wrth yr enw Carmeliaid, ar
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Misal ; ac yn cyrLaeddyd i Carrael,

tua'r gorllewin, ac i Sihor-Libnatli

;

27 Ac yn troi tua chyfodiad haul i

Beth-dagon, ac yn cyrhaeddyd i Zabu-
lon, ac i ddyffryn Jipbtael, tua'r gog-

ledd i Beth-Emec, ac i Neiel, ac yn
myned ar y llaw aswy i Cabul

;

28 A Hebron, a Rehob, a Hammon,
a Cana, hyd Sidon fawr.

29 A'r terfyn sydd yn troi i Ramah,
ac hyd Zor, y ddinas gadarn : a'r ter-

fyn sydd yn troi i Hosah ; a'i gyrau
cithaf sydd \\vih. y môr, o randir

Achzib,

80 Ummah hefyd, ac Aphec, a Re-
bob : dwy ddinas ar hugain, a'u pen-
trefydd.

31 Dyma etifeddiaeth llwyth meib-
ion Aser, yn ol eu teuluoedd

; y dinas-

oedd hyn, a'u pentrefydd.

32 ^ Y chweched coelbren a ddaeth

JOSUA XIX. Rhandir Naphtalì.

allan i feibion Napbtali, dros feibion

Naphtali, yn ol eu teuluoedd.

33 A'u terfyn hwy oedd o Heleph,
o Alon i Saanannim, ac Adami, Ne-
ceb, a Jabneel hyd Lacum : a'i gyrau
eithaf oedd wrth yr lorddonen.

34 A'r terfyu sydd yn troi tua'r

gorllewin i Aznoth-Tabor, ac yn my-
ned oddiyno i Huccoc; ac yn cyr-

haeddyd i Zabulon o du y deau, ac yn
cyrhaeddyd i Aser o du y gorllewin,

ac i Juda a'r lorddonen tua chyfodiad

haul.

35 A'rdinasoeddcaerog, Sidim, Ser,

a Hammath, Raccath, a Cinnereth,

36 Ac Adamah, a Ramah, a Hasor,
37 A Cedes, ac Edrei, ac Enhasor,
38 Ac Iron, a Migdal-el, Horem, a

Beth-anath, a Beth-semes : pedair di-

nas ar bymtheg, a'u pentrefydd.

39 Dyma ctifeddiaeth llwyth meib-

y mynydd hwn er anrhydedd i FAias. Myn
ihai ei bod wedi ei sefydlu gan Elias ei hun ;

ond y mae yn debycarh ddarfod gwneutliur
liyny tua'r flwyddyn 1180, yn auiser y Pab
Alexander Ilt.

Adn. 27. Ar y llaw aswy i Cahul^ Hyny
yw, o du y gogl.edd i Cabul ; canys felly y
niae y llaw asicy, pan yn cyfeirio at le, yn
cael ei ddeall gan yr Ilebrcaid, am y darlun-

ient hwy leoedd â'u gwyneb tua chodiad haul.

Casglodd rhai oddiwrth yr adnod hon nad
allai llyfr Josua fod wedi cael ei ysgrifenu cyn
dyddiau Solouion, am i wlad Cabul, meddent
hwy, gael ei henw gan Ilirara, brenin Tyrus,
yr hwn a'i galwodd hi felly mewn dirmyg,
1 Bren. is. 11—13. Ond y mae hyn yn gam-
gymeriad amlwg; canys cyfeirir yma nid at

jvlad Cahid a'i liugain dinas, ond at dref Ca-
bul ger Ptolemais. Y mae Josephus el hun
vn gwahaniaethu rhyngddynt, De Bell. Jud.,

ìih. iii. c 4.

Adn. 28. Cana] SefCana fw^'af, ynGalilea
Uwchaf; ac nid Cana loiaf, yr hon oedd yn
Galilea Isaf. Sidon fawr—a elwid felly ar

gyfrif ei henafiaeth, ei chyfoeth, a'i gogoniant:

gwel ar pen. xi. 8. Ni roddwyd y ddinas hon
i'r Israeliaid, ncu o lciaf ni feddiannwyd hi

erioed ganddynt, a hyny trwy ragluniaeth

neiUduol Duw, fel na fyddai iddynt, trwy
fantais o'r fath bortliladd cnwog, fasnachu
Uawer â chenhcdloedd ereill, a thrwy hyny
gael eu llj-gru ganddynt.

Adn. 29. líyd Zor, y ddinas gadarn] Tybia
rhai, gan ddylyn y Saesonacg, mai yr un yw
hon a Tyrus ; ond y mae yn debycach niai

lle arall ydyw, am nad adeiladwyd Tyrus
hyd oddeutu 200 o flynyddoedd ar ôl dyddiau
Josua, sef tua'r flwyddyn o.b. 27G0. Nid yw
Homer, yr hwn a grybwylla yn fynych am
Sidon a'r Sidoniaid, byth yn son am Tynis

;

yr hyn sydd yn brawf nad ocdd y ddinas cn-
wog hon yn adnabyddus yn ei amser ef. I)y-

wed rhai fod Ilomcr yn cydoesi â'r Barnwyr
luddewig, tra y tybia ereiU ei fod yn gydoes-
\vr â Jüsua ei íiun.

Adn. 30, 31. Dioy ddinas ar hugain] Y
mae yraa fwy yn cael eu henwi ; ond nid

oedd rhai o honynt o fewn y llwyth hwn, eithr

yn lleoedd terfynol neu gyffinioí : neugall fod

rhai o'rpentrefydd yn cael eu henwi uchod yn
gystal a'r dinasoedd.

' Adn. 32. Y chweched coelhren a dd.aeih

allan i feihion Najìhtali] iTma y mae mab
ieuangaf Bilha, llawforwyn Rabel, yn cael ei

ddewis flaen yr hynaf, yr hwn oedd Dan,
Gen. XXX. C, 8, megys y cafodd Zabulon oflaen

Issacar. Y fath oedcì trefn dwyfol raglun-

iaeth yn mhlith y gonedl hòno, i'w hargy-

hoeddi na ddylent hwy eu prisio eu hunain yn
rhy uchel, fel yr oeddynt yn dueddol i wneu-
thur, herwydd eu rhagorfreintiau allanol.

Adn. 33. Ä'u terfyn hicy, ifr.] Yr oedd hon
yn randir dra phrydferth, yn llawn coed, y
rhai a ddygent bob raath ar ft'rwythau. Y
mae Josephus yn canmol ft'rwythlondeb rhan-

dir Naphtali yn ei amser ef, ac yn bostio fod

yno 214 o dretì o fewn y dalaeth.

Adn. 34. IJuda á'r lorddonen tua chyfod.
iad haul] Y mae yn sicr nad rhandir Juda a
olygir, am fod amrai Iwythau yn gorwedd
rhyngddi a rhandir Zabulon ; eithr trcf o'r

enw Juda, yn rhandir Naphtali, ar lan yr
lorddoncn, nid yn mhell oddivvrth Edrei

;

gwel Ddarhinlcni Murphy.
Adn. 35. Cinnereth] Y ddinas oddiwrth ba

un y mae llyn Gennesaret yn cael ei cnw.
Dywe^ yr luddewon iddi gael ei henw Cin-

nereth oddlwrth ei ft'rwythau, y rhai oeddynt
mor beraidd i'r chwaetli ag yw y cinnor, neu

y 'delyn' i'r glust. Y mae llyn Gcnnesaret
yn deííyg i delyn hefyd o ran lìun : gwel
Num. xxxiv. 11.

Adn. 30. Ilazor] Gwel ar pen. xi. 1.

Adn. 37. í^íffs] Gwel ar pen. xii. 22.

Adn. 38, 39. Pedair dinas ar byintheg] Os
cyfrifwn y dinasoeild hyu, ni a'u cawn yn fwy

rifedi ; eithr hyn a achosir trwy gyfrif diu-

asoedd cytJiniol yn perthyn i Iwythau ereill, y
rhai a euwir yma fel terfynau y llwyth hwn:
gwelaradn. 30,31.
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Rhandìr Dan. JOSUA XIX. Gorehfygu Lesem.

ion Naplitali,'^yn ol eu teuluoedd
; y

dinasoedd, a'u pentrefydd.
40 ^ Y seitlìfed coelbren a ddaeth

allan dros Iwyth meibion Dan, yn ol

eu teuluoedd.
41 A therfyn eu hetifeddiaeth

hwynt oedd Sorah, ac Estaol, ac Ir-

Semes,
42 A Saalabbin, ac Ajalon, ac Ith-

lah,

43 Ac Elon, a Thimnathah, ac Ec-
ron,

44 Ac Elteceh, a Gibbethon, a Ba-
alath,

45 A Jehud, a Bene-berac, a Gath-
rimraon,

46 A Meiarcon, a Raccon, gyda'r
terfyn ar gyfer Japho.

Adn. 40—45. Y seithfed coelbren a ddaeth
állan dros Iwyth meibion Dan\ Yr oedd
llwyth Dan yn dal y rbandir a derfynai o du

y gogledd wrth diriogaeth llwyth Ephraim, o

du y dwyrain wrth eiddo Benjamin a Juda, o

du y deau wrth eiddo Simeon, ac o du y gor-

llewin wrth Fôr-y-canoldir. Nid oedd ei hyd
mwyaf uwchlaw deugain milldir, na'i led ond
pump-ar-hugain. Yr oedd y tir yn ífrwyth-

lon, ac yn cynyrchu d, gwin, olew, flfrwyth-

au,ac angenrheidiau ereill.

Adn. 46. Japho] Neu Joppa, yr hon yn awr
a elwir Jaffa, 'têg neu brydferth.' Joppa
oedd un o'r porthladdoedd hynaf yn y byd, a'r

penaf yn meddiant y deuddeg llwyth. Yma
y cludid y defuyddiau at deml Solomon o fyn-

ydd Libanus, (2 Cron. ii. 16,) i'w hanfon ar

hyd y tir i Jerusalem, oddeutu deugain mill-

dir ofFordd. Yraa y cymerth y proífwyd an-

ufydd Jonalong, (c.c. 862,) i ffoi i Darsis oddi

gerbron yr Arglwydd, Jona i. 3. Yma y
darfu i Pedr godi Tabitha o farw yn fyw, Ue
y bu yn aros lawer o ddj'ddiau gyda Simon y
barcer, Act. ix. 36—43. Bu Bonaparte yn
gwersyllu yma yn 1799, yn ystod ei ryfel-

gyrch yn yr Aifft.

Adn. 47. A therfi/n meibion Dan a aeth yn
rhy fychan iddynt] Nid yw y geiriau 'rhy
fychan ' yn yr Ìlebraeg, y Roeg, na'r Lladin.

Y cyfieithiad llythyrenol o'r wreiddiol yw,
• A gwlad meibion Dan a aeth allan oddiwrth-

ynt ;' hyny yw, difeddianwyd hwy o rai rhan-

au honi, neu cedwid hwynt allan o honynt
gan eu cyufeddianwyr ; ac ni a ddysgwn oddi

wrth Barn. i. 34, ddarfod i'r Amoriaid eu gyru
hwynt i'r mynydd, heb adael iddynt ddyfod i

waered i'r dyffryn. Dygodd hyn hwynt i'r

fath gyfyngder, fel y bu orfod iddynt helaethu

eu terfynau yn y raodd a uodir yma. Am
hìjny meibion Dan a aethant ifyny i ymladd
yn erbyn Lesem — dinas nid yn mhell oddi

wrth godiad yr lorddonen, yr hon a elwir

Lais yn llyfr y Barnwyr, cyn ei chymeryd
gan feibion Dan. Yr oedd hi yn sefyll yn
nherfyn eitbaf gwlad yr addewid o du y gog-

ledd, fel yr oedd Beerseba yn y terfyn deheu-

ol ; a chan iddi, ar ol ei chymeryd gan y Dan-
iaid, gael ci galw yn Duìi^ rhoddcs hyny fod
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47 A therfyn meibion Dan a aeth
yn rhy fychan iddynt : am hyny meib-
ion Dan a aethant i fyny i ymladd yn
erbyn Lesem, ac a'i heunillasant hi

;

tarawsant hefyd hi â min y cleddyf, a
meddiannasanthi, a thrigasant ynddi;
a galwasant Lesem yn Ddan, yn ol

enw Dan eu tad.

48 Dyma etifeddiaeth llwyth meib-
ion Dan, yn ol eu teuluoedd; y dinas-

oedd hyn, a'u pentrefydd.

49 H Pan orphenasant ranu y wlad
yn etifeddiaethau yn ol ei therfynau,
meibion Israel a roddasant etifedd-

iaeth i Josua fab Nun yn eu mysg :

50 Wrth orchymyn yr Arglwydd y
rhoddasant iddo ef y ddinas a ofynodd
efe; sef Timnath-serah, yn mynydd

i'r ymadrodd, ' o Dan hyd Beerseba,' yr hyn
a arwydda holl eangder gwlad yr addewid.
Rhaid addef fod yr hanes a roddir yn yr ad-

nod hon yn cyfeirio at bethau a gymerasant le

ar ol marwolaeth Josua ; ac felly dylid ei

hystyried yn un o'r sylwadau ymylaidd neu
eglurhaol hyny a chwanegwyd gan ryw law
ddiweddarach : gwel y rhagarweiniad, a'r syl-

wadau ar Barn. xviii.

Adn. 48. Dyma etifeddiaeth llwyth meib-

ion Dan] Yr oedd nifer rhyfelwyr y llwyth

hwn yn 64,000, Num. xxvi. 43, yr hyn oedd
yn fwy na rhifedi gwr unrhyw Iwyth arall

oddieithr eiddo Juda: ac er fod gan y llwyth-

au ereiU dir llawer helaethach na'r eiddynt

hwy, eto yr oedd eu gwlad hwy yn rhagori ar

y lleill o rau ffrwythlonder, ac yn rhoddi idd-

ynt fantais i fasnachu â lleoedd ereill trwy ei

phorthladdoedd ar íìnMôr-y-canoldir.

Adn. 49. Pan orphenasant ranu y wlad]
Hyny yw, ar ol i bob un o'r llwythau gael ei

ran, a chael yr holl wlad rhyngddynt ; meib-

ion Israel a roddasant etifeddiaeth i Josua—
nis gallwn lai na rhyfeddu wrth anhunangar-
wch y dyn mawr hwn, yr hwn a dderbyniodd

ei gyfran yn ddiweddaf o bawb, a'r pryd hyny
nid wrth goelbren, ond trwy rodd meibion Is-

rael. Y roae yn wir fod Duw wedi gorchy-

myn iddo ef gael cyfran, a chael ei dewis hi ei

hunan ; ond yr oedd efe yn foddlon i aros am
dani hyd nes y diwellid pawb ereill ; ac wcdi
hyuy nid yw yn dewis ond lle garw a myu-
yddig, gan adael y manau brasaf i'w frodyr.

Adn. 50. Wrth orchymyn yr Arglwydd]
Nid ydym yn darllen am y gorchymyn hwn

;

ond cafodd llawer o bethau eu dywedyd a'u

gwneuthur g.iu Dduw, y rhai na choffeir yn
yr y.sgrythyrau. Dichon mai trwy Eleazar yr

archoífeiriad y gorchymynwyd hyn ; neu, fel

y mae debycaf, ar yr un pryd ag y rhoddodd

efe orchymyn gyda golwg ar berchenogaeth

Caleb : gwel ar pen. xiv. 6, &c., a Num. xiv.

30. Timnath-serah, yn mynydd Ephraim—
pa un a elwir Timnath heres yn Barn. ii. 9.

Tybia rhai mai rbyw hen gastell neu ddinas o

du y gogledd i fynydd Gaas ydoedd ; ac y
mae yn bur debyg ei fod ynrhyw le diffrwyth

mewn gwlad ddiffrwytb : gwel ar pen. xvii.



f Y dinasoedd JOSUA XX. nodd/a.

Ephraim : ac efe a adeiladodd y ddi-

nas, ac a drigodd ynddi.

51 Dyma yr etiíeddiaethau a rodd-

odd Eleazar yr oífeiriad, a .Josua mab
Nun, a phenau tadau llwythau meib-
ion Israel, yn etifeddiaeth wrth goel-

bren, yn Silo, o flaen yr Arglwydd,
tvìtk ddrws pabell y cyfarfod. Felly

y gorphenasant ranu y wlad.

PENNOD XX.

A LLEFARODDyrArglwyddwrth^ Josua, gan ddywedyd,
2 Llefara wrth feibion Israel, gan

ddywedyd, Moeswch i chwi ddinas-

oedd nodded, am y rhai y lleferais

wrthych trwy law Moses
;

3 Fel y íîo yno y Uofrudd a laddo
neb mewn amryfusedd, neîi mewn an-

wybod : a byddant i chwi yn noddfa
rhag dialydd y gwaed.
4 A phan ôo efe i un o'r dinasoedd

byny, a sefyll [wrth [ddrws porth y
ddinas, a mynegi ei'achosion lle y
clywo henuriaid y ddinas hòuo j cy-

18. E/e a adeiladoddy ddinas—hyny yw, a
adeiladodd un newydd, neu a adgyweiriodd yr
hen ddinas, yn'gartref cyfleus iddo ef a'i deulu.

Nid ydym yn clywed dim am feibion ua
merched iddo ; ond yr oedd yn ystyried hoU
genedl Israel fel plant ei ofal.

Adn. 51. Dyma yr eti/eddiaethau, ^c.] Y
mae yn deilwng o sylw, ddarfod i'r coelbren

syrthio i'r gwahanol Iwythau yn union fel y
rhagfynegasai Jacob a Moses. Ac yr oedd y
rhaniad hwn yn gwasanaethu i gadw i fyny
wahaniaethiad y llwythau, yr hyn oedd i bar-

hau hyd nes y deuai y Messia. A phenau
tadau—y rhai a nodasai Duw wrth eu henwau
lawer o flynyddau cyn hyn : gwel Num. xxxiv.

17—29.

PEN. XX. Adn. 1. A lle/aroid yr Argl-
wydd wrth Josuá\ Ond odid o'r babell, wrth
ddrws pa un yr oedd ef, ac Eleazar, a'r tywys-
ogion, wedi bod yn rhanu y tir, fel y gwelsom
yn niwedd y bennod flaenorol.

Adn. 2. 3Ioeswch i chioi ddinasoedd nodd-
ed] Gan fod y wlad yn awr wedi ei rhanu
rhyngoch, penodwch rai o'i dinasoedd i fod yn
noddfa rhag dialydd y gwaed. Yr oedd y rhai

hyn yn gysgod o'r ymwared ag y mae yr ef-

engyl yn eiddarparu i bechaduriaid edifeiriol,

a'r nodded rhag melldith y ddeddf a dialedd

dwyfol ag sydd yn Nghrist lesu i'r rhai a ffo-

ant ato ef trwy ftydd.

Adn. 3. Mewn amryfusedd, neu mewn an-

wybod] Y mae yr un peth yu cael ei adrodd
ddwywaith, i dori ymaith bob gobaith y byddai
i fwrddrwr gwirfoddol, maleisus, neu fwriad-

ol, gael nodded yma. Dialydd y gwaed—

y

berthynas agosaf,";*gan yr hwn yr oedd hawl i

ddial am y llofruddiaeth : gwel ar Num.
XXXV. 19.

Adn. 4. A se/yll wrth ddrwsiìorth y ddin-

merant ef atynt i'r ddinas, a rhoddant
le iddo, fel y trigo gyda hwynt.

5 Ac os dialydd y gwaed a erlid ar
ei ol ef, na roddant y Ueiddiad yn ei

law ef : canys mewn anwybod y tar-

awodd efe ei gymydog, ac nid oedd
gas ganddo ef o'r blaen.

6 Ac efe a drig yn y ddinas hôno,
nes iddo sefyll o flaen y gynulleidfa i

farn, ac nes marw yr archoff'eiriad

fyddo yn y dyddiau hyny : yna dy-
chweled y llofrudd, a deued i'w ddi-

nas ac i'w d- ei hun ; 5^/y ddinas yr
hon y fifoisai efe o honi.

7 1í Am hyny y cysegrasant Cedes
yn Galilea, yn mynydd Naphtali, a
Sichem yn mynydd Ephraim, a Chaer
Arba (hon yw Hebron) yn mynydd
Juda.

8 Ac o'r tuhwnt i'r lorddoneu, o
du y dwyrain i Jericho, y rhoddasant
Beser (yn yr anialwch ar y gwastad-
edd) o Iwyth Reuben, a Ramoth yn
Gilead o Iwyth Gad, a Golan yn Ba-
san o Iwyth Manasse.

as] Lle yr oedd y barnwyr yn arferol ò eis-

tedd ; a mynegu ei achosion—pa beth a wnaeth,
a'r modd y cymerodd le ; cymerant e/ atynt
i'r ddinas—os câut foddlonrwydd nad oedd
ganddo falais yn y llofruddiaeth, ond darfod
iddi ddygwydd yn anfwriadol.

Adn. 5. Àc os dialydd y gwaed a erlid ar
ei ol e/] Ar ol i'r henuriaid ei brofi yn rhydd
oddiwrth lofruddiaeth fwriadol.

Adn. 6. Nes iddo se/yll] Yr hyn oedd ag-
wedd neu ystum y cyhuddedig a'i gyhuddwyr

;

flaen y gynulleid/a—sef y cynghor a ben'od-

wyd i farnu yn yr achos hwn : nid henuriaid

y ddinas noddfa, canys yr oeddynt hwy wedi
bod yn ei chwilio ef o'r blaeu, adn, 4 ; eithr

cynghor y ddinas i'r hon y perthynai efe, nea
yr hon y gwnaed y llofruddiaeth ynddi neu
gerllaw iddi, fel yr ymddengys oddiwrth Num.
XXXV. 25.

Adn. 7, 8, Am hyny y cysegrasant Cedes
yn Galileá] Yr oedd y dinasoedd noddfa ar
wasgar dros y wlad, ac mewn peilder priodol
oddiwrth eu gilydd, fei ag i fod yn gyfleus i

bob rhan o'r wlad ; ac yr oeddynt oll,'oddi

eithr Bezer, yn sefyll ar le uchel, fel ag y
gellid yn hawdd eu canfod o bell : gwel yr
adfeddyliadau. Meddylir fod emcau y dinas-
oedd hyn yn arwyddo rhyw rinwedd neu wedd-
nod eiddo ein Gwaredwr. Cedes a arwydda
santeiddrwydd ; Sichem, ysgwydd ; JJebron,
cymundeb ; Bezer, amddilfynfa ; Bamoth,
dyrchafiadau neu uchelfeydd ; Golan, lla-

wenydd. Fel hyn, yn santeiddrwydd neu
berfteithrwydd haeddiannau ein Gwaredwr y
gorwedd diogelwch gobaith y pechadur ; ar êi

ysgwyddef y gosodwyd y llwodraeth, fel nas
gall un gelyn ein niweidio ; y cymundeb neu
y gyfeillach felysaf yw yr un afwynheirtrwv
ffydd ynddo ef ; breichi'au ei gariad ef syd'd

amddiffyn/a gadarn ; a'i ddyrchaiìad ef v\v r
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Y dìnasoedd noddfa. JOSUA XXL Dinasoedd y Lejiaid.^

9 Y rhai hyn oedd ddinasoedd go-

sodedig i holl feibion Israel, ac i'r dy-

eithr a ymdeithiai yn eu mysg hwynt

;

fel y íFoai pawb iddynt a'r a laddai

7ieb mewu amryfusedd; ac na byddai

marw trwy law dialydd y gwaed, nes

iddo sefyll o flaeu y gynuUeidfa.

PENNOD XXI.

YNA penau tadau y Lefiaid a nes-

asant at Eleazar yr oífeiriad, ac

at Josua fab Nun, ac at benau tadau

llwythau meibion Israel

;

2 Ac a lefarasant wrthynt yn Silo,

o fewn gwlad Canaau, ganddywedyd,
Yr Arglwydd a orchymynodd, trwy
law Moses, roddi i ni ddinasoeddj i

drigo, a'u maesydd pentrefol i'n hani-

feiliaid.

3 A meibion IsraeFa roddasant i'r

Lefiaid o'u hetifeddiaeth,jWrthorchy-

myn yr Arglwydd, y dinasoedd hyn
a'u maesydd pentrefol.

4 A daeth y coelbren allan dros

deuluoedd y Cohathiaid: ac yr oedd i

feibion Aaron yr oífeiriad, y rhai oedd

gwystl o'n dyrchafiad ninau ; canys efe a ddyg

y rhai a íFoisant ato ef am noddfa, ac a lynant

wrtho, i Seion, â llawcnydd tragwyddol ar eu

pen. Yr oedd Cedes a'Hebron yn sefyll yn

nau ben gwlad yr addewid; un yn Galilea,

a'r llall yn llwyth Juda, a'r ddau mewn
parthau raynyddig; ac yr oedd Sichem yn

Uwyth Ephraim, rhwng y ddau. Yr oedd

JBezer yn sefyll o du y dwyrain i'r lorddon-

en, yn y gwastadedd gyferhyn â Jericho, ac

felly mor amlwg a phe buasai ar ben myn-

ydd ; a Ramolli oddeutu canol y wlad a ddelid

gan y ddau Iwyth a hanner, tua chanol myn-

yddoedd Gilead ; a Golan oedd brifddinas y
dalaeth a elwid Gaulonitis, yn ngwlad Ba-

san, tua therfyn deheuol rhandir Manasse.

Adn. 9. YrJiai hj/n oedd ddinasoedd gosod-

edig i hoUfeibion ìsrael] Er i'r tair olaf gael

eu neillduo gan Moses i fod yn ddinasûedd

noddfa, eto ni chysegrwyd hwynt hyd yn awr

i fod yn gyfryw mewn gwirionedd. Ac i'r

dyeithr—nid yn unig i broselytiaid, ond i er-

eill hefyd ; canys yr oedd hon yn fraint yn

perthyn i bawb fel eu gilydd, fel y byddai i

wahaniaeth gael ei wneuthur rhwng Uofrudd

damweiniol a mwrddrwr gwirfoddol : gwel ar

Num. XXXV. 6, &c., Deut. iv. 41, &u., a xix.

2, &c.
ADFEDDYLIA.DAU.—(1) Yr oedd y dinasoedd

noddfa hyn oll z.vfynyddoedd, neu ar y gwas-

tadedd, fel ag i fod yn ganfyddadwy i'r ihai a

fföent yno o bellder mawr. (2) Ÿr oeddynt

yn gorwedd mewn pellder cyfleiis oddiwrth eu

gilydd, er budd i'r gwahanoi Iwythau ; canys

yroedd Cedes yn y gogledd, Ilebron yn y de-

au, a Sicem rhwng y ddwy. (3) Yr oeddynt

oU yn perthyn i'r Lefiaid ; mewn rhan, fel y
gallai yr achosiou hyn gael eu cliwilio yn fwy

diduedd, a'u penderfynu yn gyfiawn, gan y
rhai a dybid addasaf i ddeall cyfraith Üduw,

ac a oeddynt fwyaf rhwymedig i'w dylyn hi,

heb gael 'cu gogwyddo gan uurhyw bleidgar-

wch nac egwyddorion llygredig ; ac mewn
rhan, fel y Ityddai i'w dylanwad a'u bri hwynt

gyda'r bobl,'a'u cynghorion daionus, osod at-

taliad ar bersonau dialeddgar, y rhai a allent

gael eu tueddu i erlyn y llofrudd yno, a cheisio

ei ladd ef ; ac mewn rhan, cr budd ysbrydol

i'r ymnoddwr, yr hwn, pan nad allai fyned i

fyny i d yr Arglwydd, a gai weinidogion t
l)duw gydag ef, i'w hyíforddi, gwcddio drosto,

a llenwi y diíiyg o addoliad cyhoeddus. Fel

hyn yr ocdd ganddo foddion gras yn wastadol

Tîlth law, trwy yr iawnddefnyddiadobarai y

70

gallai ddyfod yn ddoethach a gwell, a diogelu

ffafr ei Dduw, a chyfran o wynfydedigrwydd
mewn byd gwell. Mor ddoeth, cyfiawn, a da,

yw hoU sefydliadau Duw l

PEN. XXI. Adn. 1. Yna penau tadau y
Lefiaid] Tadau y Lefiaid oeddynt Cohath,

Gerson, a lUerari; a phenau y rhai hyn
oeddynt y penaethiaid ag oeddynt yn awr yn
fyw o'r gwahanol deuluoedd hyn. Nid oedd

Duw wedi penodi uu gyfian i'r rliai hyn yn
nosbarthiad y wlad. Eithr yn y dosbarthiad

cyffredinol hwn y mae yn amlwg y bwriedid

i'rgwahanol Iwythau roddi idàynt drigfanau

;

ac yr oedd hyny yn ol gorchymyn pendant

Duw, Num. XXXV. 2. Wrth weled yn awr
fod pob Uwyth ^vedi cael ei etifeddiaeth, daeth

penaethiaid y Lefiaid at Eieazar, Josua, a

thywysogion y llwythau y rhai a fuont yn
rhanu y wlad, i Silo, i ofyn am i ddinasoedd

a maesydd pentrefol gael eu rhoddi iddynt yn
ol y gorchymyn dwyfol.

Adn. 2. Yr Arglwydd a orchymynodd]
'Nodwch; nid peth mympwyol, yn cael ei

adael yn hoUol i ewyliys da y bobl, yw cy-

naliad gweinidogion. Nage : fel y darfu i

Dduw Israel orchymyn fod i'r Lefiaid gael

darparu iddynt, felly yr ordeiniodd yr Argl-

wydd lesu, (ac ordinhad fythol ydyw,) ' i'r

rhai sydd yn pregethu yr efengyl, fyw wrth

yr efengyl.' '

—

Benson. ' Y mae darparu at

weinidogaeth yr efengyl yn sefydliad dwyfol

;

ac y mae y neb sydd hwyrfrydig i'w chynal

hi nid yn unig yn twyllo dynion, ond yn ys-

peilio Duw.'—CoKE.
Adn. 3. A meibion Israel a roddasant i'r

Lefiaid] Ufyddhasant yn Uawen i'r gorchy-

myn dwyfol ; a plienodwyd dinasoedd i'r Lef-

iaid o'r gwahauol Iwythau wrth goelbren, fel

yr ymddanghosai mor gyfiawn fod Duw yn
penodi iddynt hwytliau eu trigfanau, ag y
penodasai efe i'r lieiU eu hetifeddiaethau.

Adn. 4. Ac yr oedd ifeihion Aaron yroff-

eiriad] Yr oedd Aaron a'i feibion wedi disgyn

Amram, mab hynaf Cohath, fab Lefi ; ac yr

oedd eu dinasoedd hwy yn cael eu rlioddi idd-

ynt Iwythau Juda, Simeon, a Benjamin, y
rhai a orweddent yn nesaf i'r deml, fel ag i

fod yn v/astadul yn ngliyraedd y gwaith sant-

aidd a benodasai Duw iddynt. Dair dinas ar

ddeg—er fod rhif yr ofi'eiriaid yn awr yn rhy

fach i lenwi un ddinas, eto edrychid ar gyn-

ydd cu rhif mown oesocdd dyfodol. A chan y
gallai y Lofiaid U'crthn cu tai hyd y jubili,
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o'r Lefiaid, allan o Iwyth Juda, ac o

Iwyth SimeoD, ac o Iwyth Benjamin,
dair dinas ar ddeg, wrth goelbren.

5 Ac i'r rhan arall o feibion Cohath
yr oedd, o deuluoedd Uwyth Ephraim,
ac Iwyth Dan, ac o hanner llwyth
Manasse, ddeg dinas, wrth goelbren.

6 Ac i feibion Gerson yr oedd, o

deuluoedd Uwyth Issacar, ac o Iwyth
Aser, ac o Iwyth Naphtali, ac o han-
ner Uwyth Manasse yn Basan, dair

diflas ar ddeg, wrth goelbren.

7 I feibion Merari, wrth eu teulu-

oedd, yr oedd, o Iwyth Reuben, ac o

Iwyth Gad, ac o Iwyth Zabulon, ddeu-
ddeg o ddinasoedd.

8 A meibion Israel a roddasant i'r

Lefiaid y dinasoedd hyn, a'u raaesydd
pentrefol, fel y gorchymynasai yr Ar-
glwydd trwy law Moses, wrth goel-

bren.

9 ^ A hwy a roddasant, o Iwyth
meibion Juda, ac o Iwyth mcibion
Simeon, y dinasoedd hyn a enwir er-

byn eu henwau

;

10 Fel y byddent i feibion Aaron o

(Lef. XXV. 33,) diamau y gallent liefyd eu

rhentu hwynt ; ac am hyny y mae yn debyg
na bu eu dinasoedd hwy yn hir yn ddidrigol-

ion, trwy fod llawer yn cael eu tueddu i drigo

yn eu plith er mwyn gwasanaeth Duw, a lles

eu heneidiau eu hunain : gwel yr adfeddyl-

iadau.

Adn. 5. Acî'r rhan arali o feihion Cohath]
y rhai nid oeddynt o deulu Aaron, neu wedi
disgyn oddiwrth Cohath trwy Aniram ei fab

hynaf ef ; eithr oddiwrth Ishar, Hebron, ac

Uzziel, Exod. vi. 18. Fel hyn Lefiaid cyíî-

redin oeddynt, ac nid offciriaid. Ddeg dinas
— Iwythau Ephraim, Dau, a Manasse, y
ihai oeddynt agosaf i'r tri Uwyth blaenorol

;

ac felly yr oedd y Cohathiaid yn cael eu gosod

yn nesaf at eu brodyr meibion Aaron. Yr
oedd llai o ddinasocdd yn cael eu rhoddi o'r

tri llwyth hyn, am fod eu hetifeddiaeth hwy
yn llai uag eiddo Juda, Simeon, a Benja-
min.
Adu. 6. Ac i feibion Gerson] Y rhai Lyn

oeddynt Lefiaid oddiwrth Gerson, mab hynaf
Lefi ; ac am hyny cawsant dair-ar-ddeg o ddi-

nosoedd mewn llwythau pellach. Yr oedd
rhandircedd Issacar, Aser, a Naphtali, yn
gorwedd yn Nghanaan; a hanner llwythMa-
nasse yn Basan, yr ochr arall i'r lorddonen.

Adn. 7. I feihion Merari] Trydydd mab
Lefi. Yr oedd rhandiroedd lîeuben a Gad yr
ochr ddwyreiniol i'r lorddonen ; ac eiddo Za-
bulon yn Nghanaan, yn cyraedd o fôr Tiber-

ias i Fôr-y-canoldir. Ddeuddcg o ddinasoedd
—yn gwneyd 48 yn y cyfan, adn. «IL

Adn. 8. Wrth goelhren] Y mae yn debyg
fod pob tri llwyth yn rhoddi y nifer o ddinas-

oedd a nodir uchod, ac yna fod y coelbren yn
penderfynu pa rai a fyddent o'n holl ddinas-

oedd.

deuluoedd y Cohathiaid, o feibion Lefi

:

canys iddynt hwy yr oedd y coelbren
cyntaf.

11 A rhoddasant iddynt Gaer Arba,
tad Anac (hòno yio Hebron) yn myn-
ydd- Juda, a'i maesydd peatrefol
oddiamgylch.

12 Ond maes yddinas, a'iphentref-

ydd, a roddasant i Caleb mab Jephun-
neh, yn etifeddiaeth iddo ef.

13 ^ Ac i feibion Aaron yr offeiriad

y rhoddasant Hebron a'i maesyddpen-
trefol yn ddinas nodded i'r líofrudd

;

a Libnah a'i maesydd pentrefol,

14 A Jattir a'i maesydd pentrefol,

ac Estemoa a'i maesydd peutrefol,

15 A Holon a'i maesydd pentrefol,

a Debir a'i maesydd pentrefol,

16 Ac Ain a'i maesydd pentrefoì, a
Juttah a'i maesydd pentrefol, a Beth-
semes a'i maesydd pentrefol : naw di-

nas o'r ddau Iwyth hyny.
17 Ac o Iwyth Benjamin, Gibeon

a'i maesydd pentrefol, a Geba a'i

maesydd pentrefol,

18 Anathoth a'i maesydd pentrefol,

Adn. 9. O Iwyth meibion Juda, ac o Iwyth
meibion Simeon] Y mae y rhai hyn yn <:ael

eu henwi yn nghyd, am fod diuasoedd Simeon
fewn etifeddiaeth Juda, pen. xix. 1. Y di-

nasoedd hyn a enwir—yn adn. 13—16.

Adn. 10. O deuluoedd y Cuhaihiaid] Yr
oedd Aaron yn fab i Amram, ac Amram yn
fab i Cohath, i'r hwn yr oedd pedwar o feibion,

y rhai a w'naent i fyny bedwar o deuluoedd :

gwel ar adn. 5.

Adn. 11. Gaer Arba] Gwel ar pen. xiv. 15.

AH maesydd pentrefol—y rhai oeddynt yn
ddvvy fil sfufyddau, Num. xxxv. 5.

Adn. 12. Ond maes y ddinas a'i ^yhentref-

ydd] Sef yr hoU wlad gwmpasog hòno ag yd-
oedd tuallan i'r maesydd pentrefol a enwyd
yn adn. 11 ; a roddasant i Calcb—crybwyllir
hyn nid fel achos neiUduol Caleb, ond fel

anghraifft o'r hyn a gymerai le gyda'r holl

ddinasoedd ereill ; canys yr oedd maes a pben-
trefydd pob dinas yn perthyn fyth i'r gwa-
hanol Iwythau oddiwrth y rhai y cymerwyd y
dinasoedd a'r maesydd pentrefol hyn. By'ddai

y lleill o'r Israeiiaid yn fwy boddìon i roddi i

fyny ran o'u meddiannau i*r Lefiaid, wrth
weled ddarfod i Caleb wneuthur hyny, er fod

ei etifeddiaeth ef wedi ei haddaw iddo er's hir

amser, ac yn awr wedi cael ei rhoddi iddo yn
weithredol trwy orchymyn pendant Duw, fel

arwydd o anrhydedd a gwobr am ei wasanaeth
faith a flfyddlon : gwel ar pen. xiv. 13.

Adn. 13—16. Yn ddinas nodded] Gwel ar
pen. XX. 7, 8. Libnah a'i maesydd pcntrefoU
^'C.—rhoddwyd y naw dinas hyn i'r oflfeiriaid

Iwythau Juda a Simeon. Ain—nid yw
Ain, Gibeon, a rhai dinasoedd ereiU a enwir
yn y bennod hon, yn cael eu crybwyll yn
1 Cron. vi. 59. Naiìl ai yr oeddynt wedi eu

,
dinystrio yn yr ymosodiadau à pha rai y blin-
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ac Almon a'i maesydd pentrefol : ped-
air dinas.

19 HoU ddiuasoedd meibion Aaron,
yr ofifeiriaid, oedd dair dinas ar ddeg,

a'u maesydd pentrefol.

20 ìl A chan deuluoedd meibion Co-
hath, y Lefiaid, y rhan arall o feibion

Cohath, yr oedd dinasoedd eu coel-

bren o Iwyth Ephraim,
21 A hwy a roddasant iddynt yn

ddinas nodded y lleiddiad, Sicem a'i

maesydd pentrefol, yn mynydd Eph-
raim, a Gezer a'i maesydd pentrefol.

22 A Cibsaim a'i maesydd pentreí-

ol, a Beth-horon a'i maesydd pentref-

ol
;
pedair o ddinasoedd.

23 Ac o Iwyth Dan, Eltece a'i maes-
ydd pentrefol, Gibbethon a'i maesydd
pentrefol,

24 Ajalon a'i maesydd pentrefol,

Gath-Rimmon a'i maesyddpentrefol:
pedair o ddinasoedd.

25 Ac hanner Uwyth Manasse,
Tanac a'i maesydd pentrefol, a Gath-
Rimmon a'i maesydd pentrefol : dwy
ddinas.

26 Yr holl ddinasoedd, y rhai oedd
eiddo y rhan arall o deuluoedd meib-
ion Cohath, oedd ddeg, a'u maesydd
pentrefol.

27
T[
Ac i feibion Gerson, o deulu-

oedd y Lefiaid, y rhoddusìd, o hanner
arallììwyth Manasse, yn ddinas nodd-

ed y Ilofrudd, Golan yn Basan a'i

maesydd pentrefol, a Beesterah a'i

maesydd pentrefol : dwy ddinas,

28 Ac o Iwyth Issacar, Cison a'i

maesydd pentrefol, Dabareth a'i maes-

ydd pentrefol.

wyd eu gwlad cyu y pryd hyny ; neu y maent
yn ymddangos yno dan enwau gwahanol.

Adn. 17—19. Gibeon a'i maesydd pentref-

ol, Sçc] Rhoddwyd y pedair dinas hyu i'r off-

eiriaid, o Iwyth Benjamin, yn chwanegol at

y naw uchod oddiwrth Juda a Simeon; yn
gwneyd tair-ar-ddeg yn y cyfan, fel y dywedir
adn. 4. Anathoth—yma y ganed Jeremia;

ae yr oedd yn sefyll dair milldir yn ogleddol

Jerusalera, yn ol St. Jerome.

Adn. 20—26. A chan deuluoedd meíbion

Cohaih] Y rhai nad oeddynt offeiriaid fel

teulu Aaron, eithr Ijefiaid yn unig. Cafodd

y rhai hyn ddeg o ddinasoedd oddiwrth Eph-
raim, Dan, a hanner llwyth Manasse, (gwel

ar adn. 5,) sef yr hanner ag oedd yn preswylio

yn Nghanaan.
Adn. 27—33. Acifeibion Gerson] Cafodd

y rhai hyn dair dinas ar ddeg, fel y dywedir
adn. 6, oddiwrth yr hanner arall o Iwyth Ma-
nasso a orweddai yr ochr ddwyreiniol i'r lor-

ddonen, a llwythau Issacar, Ascr, a Naph-
tali.

78

29 Jarmuth a'i maesydd pentrefol,

Engannim a'i maesydd pentrefol : ped-

air dinas.

30 Ac o Iwyth Aser, Misal a'imaes-

ydd pentrefol, Abdon a'imaesydd pen-

trefol.

31 Helcath a'imaesyddpentrefol, a

Rehob a'i maesydd pentrefol : pedair

dinas.

32 Ac o Iwyth Naphtali, yn ddinas

nodded y lleiddiad, Cedes yn Galilea

a'i maesydd pentrefol, a Hammoth-
dor a'i maesydd pentrefol, a Cartau
a'i maesydd pentrefol : tair dinas,

33 Holl ddinasoedd y Gersoniaid,

yn ol eu teuluoedd, oedd dair dinas ar

ddeg, a'u maesydd pentrefol.

34
TJ
Ac i deuluoedd meibion Merari,

y rhau arall o'r Lefiaid, y rhoddasid, o
ìwyth Zabulon, Jocneam a'i maesydd
pentrefol, a Cartah a'i maesydd pen-
trefol,

35 Dimnah a'i maesydd pentrefol,

Nahalal a'i maesydd pentrefol : pedair

dinas.

36 Ac o Iwyth Reuben, Beser a'i

maesydd pentrefol, a Jahasah a'i

maesj'^dd pentrefol,

37 Cedemoth a'i maesydd pentrefol,

Mephaath a'i maesydd pentrefol
;
pe-

dair dinas.

38 Ac o Iwyth Gad, yn ddinas

noddfa y llofrudd, Ramoth yn Gilead

a'i maesydd pentrefol, a Mahanaìm
a'i maesydd pentrefol,

39 Hesbon a'i maesydd pentrefol,

Jazer a'i maesydd pentrefol : pedair
dinas o gwbl.

40 Holl ddinasoedd meibion Merari,

Adn. 34—40. Ac i deuluoedd meibion Mer-
ari] Rhoddwyd deuddeg o ddinasoedd i'r Lef-

iaid hyn o Iwythau Zabulon, Reuben, a Gad,
fel y dy wedir adn. 7. Y mae adn. 36, 37, o'r

beunod hon yn cael eu gadael allan gan y
Masora, a chan rai o'r Beiblau Hebreig cy-

wiraf. Y mae y berniaid yn annghytuno yn
fawr gyda golwg ar ddilysrwydd yr adnodau
hyn ; a'r sawl a ddymunent weled y rhesym-
au bob tu, rhaid iddynt ddarllen y Yarice

Lectiones ar y lle hwn gan De Rossi. Y
mae yn amlwg mai gwail yw eu gadawiad
allan, am fod cyfanrif y dinasoedd a roddir i'r

Merariaid, hyd yn nod yu y Beiblau hyny, yn
12, ac i'r Lefiai'd oll yn 48, fel y dywedir yn
ein Beiblau ni, adn. 40, 41 ; tra uad allent

fod, pe gadewid y ddwy adnod dan sylw allan

o'r cyfrif, ddlm ond 8 a 44. llefyd, y mao
Dr. ÍCennicott wedi cael hyd i 149 o ysgrif-

Iyfrau liebreig, a De Rossi uwchlaw 40, yn
cynwys y ddwy adnod dan sylw, y rhai sydd

mor hanfodol i wirionedd a chysondeb y ben-

nod hon.



Lîonyddwch JOSUA XXII. Israel.

yn ol eu teuluoedd (íí/yrhan arall o

deuluoedd y Lefiaid) oedd utrth eu
coelbren, ddeuddeng ninas.

41 Holl ddinasoedd y Lefiaid, yn
meddiant meibion Israel, oedd wyth
ddinas a deugain, a'u maesydd pen-

trefol,

42 Y dinasoedd hyn oedd bob un
â'u maesydd pentrefol o'u hamgylch.
Felly yr oedd yr holl ddinasoedd hyn.

43 \ A'r Arglwydd a roddodd i Is-

rael yr holl wlad a dyngodd efe ar ei

rhoddi wrth eu tadau hwynt : a hwy
a'i meddiannasant hi, ac a wladychas-
ant ynddi.

Adn. 41. Holl ddinasoedd y Lefiaid] Y
rhai a ranwyd rhwng y pedwar dosbarth o

honynt, sef, (1) Yr oífeiriaid o hil Aaron

;

(2) Y Cohathiaid ereiU nad oeddynt yn ofF-

eiriaid ; (3) Y Gersoniaid ; (4) A'r Ìyierar-

iaid. Oedd wyth ddinas a devgain—sef y
nifer a orchymynodd yr Arglwydd eu rhoddi

iddynt pryd yr oeddynt yn rhosydd Moab,
Num XXXV. 7.

Adn. 42. A'u maesydd pentrefol o'u ham-
gylch] Gwel y darlun yn y sylw ar Num.
XXXV. 5.

Adn. 43. A'r Arglwydd a roddodd i Israel

yr holl wlad] Efe a roddodd hawl iddynt yu
yr hoU wlad, a meddiant hefyd o'rrhan fwyaf

honi. Awdurdododd hwynt hefyd i ddar-

ostwng a meddiannu y gweddill o honi cyn
gynted ag y byddai hyny yn angenrheidiol

iddynt trwy luosogiad eu nifer, ac i osod y
Canaaneaid arhosol dandreth : ac yr oedd hyn
oll yn unol â'i addewid a'i Iw ef. Ni fwriad-

odd Duw erioed i'r Israeliaid yru allan yr
holl Ganaaneaid ar eu dyfodiad cyntaf i'r

wlad, trwy nad oeddyntyn ddigon lluosog i'w

phoblogi a'i thrin oll ; ond ' o fesur ychydig
ac ychydig,' fel y dywedir yn bendant, Exod.
xxiii. 29, 30 : gwel ar pen. xi. 18.

Adn. 44. Yr Aralwydd hefyd a roddodd
lonyddwch iddynt hwy o amgylch] Nid yn
unig oddiwrth eu teithiau blinion, ond hefyd
oddiwrth eu rhyfeloedd poethion â'r Canaan-
eaid, y Midianiaid, a'r Amoriaid. Ehaid de-

all hyn am y rhan ag oedd yn ol o fywyd
Josua, sef oddeutu deng mlynedd ; oblegid ar

01 ei farwolaeth ef, aeth y genedl i wasanaethu
Baalim, nes y llidiodd digllonedd yr Argl-
wydd yn erbyn Israel, ac y rhoddodd efe

hwynt yn llaw yr anrheithwyr, Barn. ii. 14.

Adn. 45. Ni phallodd dirn] O'r cwbl a add-
awsai yr Arglwydd iddynt hwy a'u tadau o'r

Aifft i Ganaan. Ac yr oedd hyn yn sail idd-

ynt ddysgwyl cyflawniad o'r holl addewidion
ereill, y rhai yr oedd eu hamser eto heb ddy-
fod i ben, os byddent hwy yn ffyddlon i'r Ar-
glwydd : gweì ar pen. xxiii. 12—16.

Adfeddyliadau.—Gofynwyd yn mha ys-

tyr yr oedd y Lefiaid yn meddiannu y dinas-

oeddhyu, gan na feddent hwy un etifeddiaeth?

I hyn gellir ateb, nad yw yn debj'g fod y Lef-
iaid yn meddiannu y cwbl o'r dinasoedd yn y
rhai y trigent; canys y mae yn eglur fod yr
Israeliaid ereill yn byw yn eu my.sg. Y raae

44 Yr Arglwydd hefyd a roddodd
lonyddwch iddynt hwy o amgylch, yn
ol yr hyn oll a dyngasai efe wrth eu
tadau hwynt : ac ni safodd neb yn eu
hwyneb hwynt o'u holl elynion; eu
holl elynion a roddodd yr Arglwydd
yn eu dwylaw hwynt.

45 Ni phallodd dim o'r holl bethau
da a lefarasai yr Arglwydd wrth d
Israel : daeth y cwbl i ben.

PENNOD XXn.

'Y'NA Josua a alwodd y Reubeniaid
*- a'r Gadiaid, a hanner llwyth Ma-
nasse,

genym hanes, fel y sylwa Calraet, fod dinas-

oedd y Lefiaid yn cael bron eu llenwi âg Is-

raeliaid o Iwythau ereill. Er anghraiíft, yr
oedd Gibea Benjamin, yr hon a roddir yma i'r

Lefiaid, adn. 17, yn cael ei phoblogi yn was-
tadol gan y Benjaminiaid, fel rr ymddengys
oddiwrth hanes y Lefiad, gwraig yr hwn a
faeddwyd mor ofnadwy ganddynt, Barn. xix.

Yr oedd Saul a'i hoU deulu yn byw yn yr un
ddinas ; a threuliodd Dafydd a'i lys y rban
gyntaf o'i deyrnasiad yn Tlebron, yr hon hefyd
oedd un o ddinasoedd y Lefiaid, adn. 13. Ym-
ddengys gan hyny nad oedd ganddynt hwy
ddim meddiant o'r dinasoedd hyny amgen na
hawl mewn rhai tai, y rhai y galleut eu
gwerthu, ond gydag awdurdod i'w prynu yn
ol unrhyw amser, canys nis gallent Iwr-
wertlm dira ; ac os byddai i feddiannydd y
cyfryw d, ar ol ei werthu, beidio ei brynu,
yr oedd yn dyfod yn ol i'r Lefiaid yn mlwydd-
yn y jubili. A chyda golwg ar eu tiroedd i'w
hanifeiliaid, y rhai a gyrhaeddent ddwy fil o
gufyddau tu allan i'r ddinas, ni chaniateîd idd-

ynt werthu y rhai hyn, am eu bod yn cael eu
hystyried yn eiddo yr Arglwydd : gwel Lef.
XXV. 32—34. Gan hyny y mae yndra thebyg
nad oedd gan y Lefiaid ar y cyntaf, yn yr hòU
ddinasoedd a benodwyd iddynt, ddim on'd hawl
i ddewis y tai yn y rhai yr oeddynt i bres-
wylio; a bod y llwyth i'r hwn yr oedd y ddi-
nas yn perthyn yn daì yr hoìl dai ereill. Y
mae genym Ìiefyd le i gredu ddarfod iddynt
yn mhen amser, ar ol i deuluoedd y Lefiaid
gynyddu, gael mwy o dai, y rhai ond odid a
adeiladwyd iddynt ar draul ycyflfredin. Gall-
wn sylwi hefyd nad oedd y Lefiaid yn hollol

rwym i fyw yn y dinasoedd hyn yn unig;
canys pan oedd y tabernacl yn Nob, yr oedd
offeiriaid a Lefiaid yn byw yno, 1 Sam. xii.

1, &c. ; a phan sefydlwyd addoliad Duw vn
Jerusalem, darfu i luoèdd o off"eiriaid a Lef-
iaid drigo yno, er nad oedd yn ddinas Lef-
iaidd, megys y gwnai cylchoedd o oôeiriaid yn
Jericho. Yr oedd hwn yn amgylchiad a rag-
welid gan Moses, gogyfer â pha un y darpar-
asai efe, Deut. xviii. 6, &€•

PEN. XXIL Adn. 1. Yna Josua a aîtcodd
y Reubeniaid, Sçc.] Gwelsom eisioes fod 40,000
o wr o Iwythau Reuben a Gad, a hanner
Uwyth Manasse, wedi croesi yr lorddonen yn
arfogion gyda'u brodyr, yn oì eu cvtundeb â
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Y ddau Iwyth a hanner

2 Ac a ddywedodd wrthynt, Chwi a
gadwasocli yr hyn oll a orchymynodd
Moses gwas yr Arglwydd i chwi, ac a

wrandawsoch ar fy llais yn yr hyn oll

a orchymynais i chwi.

3 Ni adawsoch eich brodyr, er ys

llawer o ddyddiau bellach, hyd y dydd
hwn : ond cadwasoch reol gorchymyn
yr Arglwydd eich Duw.

4 Ac yn awr yr Arglwydd eich Duw
a roddes esmwyLhdra i'ch brodyr, fel

y llefarodd wrthynt : yn awr gan hyny
trowch, ac ewch rhagoch i'ch pebyll,

i wlad eich meddiant, yr hon a rodd-

odd Moses gwas yr Arglwydd i chwi,

o'r tuhwnt i'r lorddoneu.

5 Yn unig cedwch yn ddyfal ar

wneuthur y gorchymyn a'r gyfraith a

orchymynodd Moses gwas yr Argl-

Moses, Trwy fod y rhyfel yn awr ar ben, y
luae Josua yn galw y rhyfelwyr hyn ato, a

chyda chanmoliaeth am eu gwasanaeth íFydd-

lon y mae yn eu goUwng hwy adref at eu

teuluoedd yr ochr draw i'r lorddonen, ar ol

iddo yn gyntaf roddi iddynt gynghorion tra

duwiol a chyfaddasol. Yr oeddynt bellach

wedi bod dros saith mlynedd oddiwrth eu

teuluoedd; ac er nad oedd dim ond afon yr

lorddonen rhwng y gwersyll yn Gilgal a'u

hetifeddiaethau hwy eu hunain, eto nid ym-
ddengys iddynt fyned gymaint ag unwaith i

ymweled â'u cartref, yr hyn a allent ei wneu-
thur uuihyw bryd yn y flwyddyn oddieithr

yn amser y cj/nauaf, gan y gellid yn hawdd
groesi yr lorddonen ar bob amser arall. Yn
wir yr oeddyut hwy wedi addaw ' na ddy-

chwelent i'w tai nes i feibion Israel berchen-

ogi bob un ei etifeddiaeth,' Num. xxxii. 18.

.Adn. 2. Ghwi a gadwasoch, ^c.] Yr oedd-

ynt wedi dyfod drosodd yn arfog i'r rhyfel yn
Ól gorchymyn Moses, Num. xxxii. 21 ; ac

wedi yraddwyn yn y rhyfel mewn ufydd-dod

hollol i orchymyn Josua ; ac y mae pob peth

a orchymynodd Moses a Josua iddynt, yn cael

ei alw yn ' reol gorchyrayn yr Arglwydd,'

adn. 3. Fel hyn y mae efe yn eu gollwng

hwynt ymaith gydachymeriad anrhydeddus.

Adn. 3. Er ys llawer o ddyddiau] leiaf

saith neu wyth mlynedd : gwel ar pen. xi. 18.

Adn. 4. Ÿn awr gan hyny trowch, ac ewch

rhagoch i'ch pebyll] Adref at eich teuluoedd,

Er nad allai eu serch at eu teuluoedd lai na'u

gwneuthur yn bur awyddus i ddychwelyd, eto,

fel milwyr da, ni symudent nes cael gorchy-

myn gan eu cadfridog. Felly rhaid i ninau,

er dymuno bod gartref gyda Christ, aros yma
nes y byddo ein milwriaeth ar ben.

Adn. 5. Yn unig cedwch yn ddyfal ar

wneuthur y gorchymyn a'r gyfraith] Y deg

gorchymyn, neu y ddeddf foesol ; a'rhoU gyf-

reithiau seremon'íol a gwladol ereill a roisai

yr Arglwydd iddynt o bryd i bryd. Sef caru

yr Arglwydd eich Duw—canys heb ymlyniad

serchus wrth eu Gwneuthurwr, byddai pob

dyledswydd yn faich blinderus ac anhawdd ei

ddwyn. A rhodio yn ei holl ffyrdd ef—y
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wydd i chwi ; sef caru yr Arglwydd
eich Duw, a rhodio yn ei holl ffyrdd

ef, a chadw ei orchymynion ef, a glynu
wrtho ef, a'i wasanaethu ef â'ch holl

galon, ac â'ch hoU enaid.

6 A Josua a'u bendithiodd hwynt,
ac a'u gollyngodd ymaith. A hwy a
aethant i'w pebyll.

7 T[
Ac i hanner llwyth Manasse y

rhoddasai Moses etifeddiaeth yn Ba-

san ; ac i'r hanner arall y rhoddodd
Josua, gyda'u brodyr, tu yma i'r lor-

ddonen tua'r gorllewin. Hefyd pan
oUyngodd Josua hwynt i'w pebyll,

yna efe a'u bendithiodd hwynt

;

8 Ac efe a lefarodd wrthynt, gan
ddywedyd, Dychwelwch â chyfoeth

mawr i'ch pebyll, âg anifeiliaid lawer

iawn, âg arian, ac âg aur, a phres

rhai a orchymynodd efe, sef llwybrau íFydd,

gwirionedd, cyfiawnder, a santeiddrwydd, neu
Öyrdd ei addoliad ef. A chadw ei orchymyn-
ion ef—pa un bynag ai o rwymedigaeth foesol

a naturiol, ynte yn tarddu oddiar ei awdurdod
penarglwyddiaethol. A glynu wrtho ef—yn
ol eu cyfammod âg ef, heb adael ei addoliad i

fyned ar ol eilunod. A'i wasanaethu ef d'ch

holl galon—â'ch holl serchiadau, gan ymbles-

eru yn ei waith. Ac â'ch holl enaid—gan
ddefnyddio pob cyneddf o'r eiddoch yn ei was-
anaeth ac er ei ogoniant.

Adn. 6. A Josua à'u hendithiodd hwynt]
Nid yn unig gweddiodd drostynt fel cyfaill,

ond bendithiodd hwynt fel tad, yn enw yr

Arglwydd, gan eu gorchymyn hwy, a'u teu-

luoedd, a'u hachosion, i ofal a bendith Duw.
Y mae yn debyg iddo roddi rhoddion hefyd

i'w blaenoriaid hwy, y rhai a'u hynodasant eu

hunain fwyaf yn y saith mlynedd hyn o ryfel.

Yr oedd ef yn teimlo yn fwy cynhes atynt ond

odid am eu bod yn myned yn ol dros yr lor-

ddonen, ac wrth feddwl na chai eu gweled
byth mwyach.
Adn. 7. Ac i hanner llwyth Manasse, Sfc.]

Hyny yw, yr oedd Moses wedi rhoddi etifedd-

iaeth i hanner y llwyth hwn yn Baaan, yr

ochr ddwyreiniol i'r lorddonen, Deut. iii. 13,

gyda'r Reubeniaid a'r Gadiaid ; a chafodd yr

hanner arall etifeddiaeth gan Josua yr ochr

orllewinol i wlad Canaan, fel y gwelsom pen,

xvii. 7, &c.

Adn. 8. Dychwelwch â chyfoeth mawr] Sef

eu rhan o'r yspail a gymerasid oddiar y Ca-

naaneaid, yn cynwys llawer iawn o anifeil-

iaid, yn nghydag arian, aur, pres, a haiarn,

mewn batheiniau, llestri, ac arfau. A gwisg'

oedd lawer iawn—y rhai yn ddiamau oeddynt

wychion a chostfawr, trwy fod llawer o honynt

wedi eu cymeryd oddiar frenhinoedd a mawr-
ion Canaan, yn wr ac yn wragedd, Rhen-
wch â'ch brodyr—yr oedd yn iawn i'r rhai a

arosasant gartref i amddiffynteuluoedd y rhai

a aethent drosodd i'r rhyfel, ac i drin eu tir,

gael rhan o'r yspail a gymerwyd oddiar y
gelyn ; oblegid heb iddynt hwy ymddwyn fel

y gwnaethant, nis gallai y lleiìl yn ddiogel
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hefyd, ac â haiarn, ac â gwisgoedd
lawer iawn : rlienwch â'ch brodyr an-

rbaith eich gelynion.

9 T[
A meibion Ileuben, a meibion

Gad, a hanner llwyth Manasse, a
ddychweîasant, ac a aethant ymaith
oddiwrth feibion Israel, o Silo, yr
hon sydd yn ngwlad Canaan, i fyned i

wlad Gilead, i M'lad eu meddiant hwy,
yr hon a feddiannasant wrth orchy-

myn yr Arglwydd trwy law Moses.
10 ^ A phan ddaethant i gyffiniau

yr lorddonen, y rhai sydd yn ngwlad
Canaan, meibion Reuben, a meibion
Gad, a hanner Uwyth Manasse, a

adeiiadasant yno allor wrth yr lor-

ddonen, allor fawr mewn golwg.
1

1

^ A chlybu meibion Israel ddy-
wedyd, Wele, meibion Reuben, a

meibion Gad, a hanner llwyth Ma-
nasse, a adeiladasant allor ar gyfer

gwlad Canaan, wrth derfynau yr lor-

ddonen, gan ystlys meibion Israel.

12 A phan glybu meibion Israel

hyny, yna holl gynulleidfa meibion
Israel a ymgynuliasant i Silo, i ddy-

adael eu teuluoedd. Gwnaeth Dafydd liyn yn
gyfraith, 1 Sam. xxx. 24, 25.

Adn. 9. I fyned i wlad Gilead] Felly y
gelwir yma yr holl wlad y tu hwut i'r lor-

ddonen, yn cynvvys tir Jaser a theyrnas Ba-
san, y rliai a rocd yn feddiant i'r ddau Iwyth
a hanner.

Adn. 10. Aphan ddaethant i gyffiniau yr
lorddonen, y rhai sydd yn nyiolad Canaan]
Nis gall yr adnod hon byth feddwl ddarfod

iddynt adeiladu yr allorar yr ochr orllewinol

i'r lorddonen, canys nid oedd hòiio yn cu tir-

iogaethau hwy ; ac nis gallai fod yn le addol-

iad i'w pobl hwy, pe l)uasai wedi ei hadeiladu
yno : ac y mae yr adnod nesaf yn dywedyd yn
bendant ddarfod iddynt ei hadeiladu ar gyfer
gwlad Canaan. Y meddwl gan hyuy y w, pan
ddaethant at fia yr afon yn ngwlad Canaan,
bwriadasant adeiladu yr allor; a phan groes-

asant yr afon, cyflawnasant eu bwriad. Allor
fawr mewn golwg—uchel iawn, a hawdd ei

chanfod o bell.

Adn. 11. Ar gyfer gwlad Canaan] Yn
nhiriogaethau y ddau Iwyth a hanner ; gan
ystlys meibion Israel—uid yn ngwlad Ca-
naan, ond wrth ei hystlys hi y tu arall i'r

afon. Saes. * lorlh fynedfa meibion Israel,'

sef yn y fan lle y croesasant hwy drosodd.

Adn. 12. A phan gìybu meibion Isracl

hyny] Sef y naw llwyth a hanner ag oeddynt
yn Nghanaan

; ymgymdlasant i Silo—i ym-
gynghori â'u gilydd pa beth i'w wneyd yu yr
achos liwn. Er niai yma yr oedd y tabernacl

a'r arch, a Josua a'r offeiriaid, eto nid ym-
ddengys iddynt ymofyn â'r Arglwydd trwy yr
Urim a'r Thummim, onide cawsent eu bodd-
loni ar yr achos hwn heb gyrchu at y ddau
Iwyth a hauner. / ddyfod i fgny yn eu hcr-

byn hioynt i ryfcl—os hyny a fornid ddoethaf.

fod i fyny yn eu herbyn hwynt i

ryfel.

13 A meibion Israel a anfouasant
at feibion Reuben, ac at feibion Gad,
ac at hanner Ilwyth Manasse, i wlad
Gilead, Phinees mab Eleazar yr off-

eiriad,

14 A deg o dywysogion gydag ef,

un tywysog o bob t, penaf trwy holl

Iwythau Israel ; a phob un oedd ben
yn nh eu tadau, yn mysg miloedd
Israel.

15 A hwy a ddaetbant at feibion

Reuben, ac at feibion Gad, ac at han-
ner llwyth Manasse, i wlad Gilead;
ac a ymddyddanasant â hwynt, gan
ddywedyd,

16 Fel hyn y dywed holl gynull-
eidfa yr Arglwydd, Pa gamwedd yw
hwn a wnaethoch yn erbyn Duw Is-

rael, gan ddychwelyd heddyw oddiar
ol yr Arglwydd, pan adeiladasoch i

chwi allor, i wrthryfela heddyw yn er-

byn yr Arglwydd?
17 Ai bychan genym ni anwiredd

Peor, yr hwn nid ymlanhasom oddi-

Tybiasant fod y ddau Iwyth a hanner naiU ai

wodi troi yn wrthgilwyr oddiwrth Dduw a'r

wir grcfydd, neu ynte yn meddwl addoli Duw
Israel mewn modd gwahanol i'r hyn a drefn-

asai efe : canys gorchymynwyd iddynt yn ben-
odol, gan nad oedd ond un I)iiw, fod iddynt
aberthu ar un allor, a hyny yn y fan a dde-
wisai yr Arglwydd, Deut. lii. 5—18.

Adn. 13. Phinees] Yr oedd hwn yn r
addas iawn i fyued drosodd, o herwydd ei ei-

ddigodd dros enw ac addoliad ei Arglwydd

;

(gwel Num. xxv. 7, H, 13;) ac, fel offeiriad,

gallai roddi cynghor i'r ddwy blaid.

Adn. 14. A deg o dywysogion gydag ef\
Felly yr oedd tywysog dros lianner Uwyth
Manasse, yn gystal a thros bob un o'r naw
llwyth ereill,

Ádn. \5. A hwy a ddaethant at feibion
Reuben, Sçc^ At eu blaenoriaid hwy, y rhai
oeddynt wedi ymgynull mewn rhyw le yn
ngwlad Gilead, i lioii yn nu:hylch y mater. Yr
oedd hyn yn llawer gwell na rhuthro yn waed-
wyllt i ryfel â'u brodyr, heb chwilio i mewn
i'r achos : gwel ar Deut. xiii. 14.

Adn. 16. Fel hyn y di/ìccd holl gynulleidfa
yr Arglioydd] Y maent yn eu galw yn 'gy-
nuUeidfa yr Arglwydd,' ac nid ' cynulleidfa
Israel,* am mai ar achos crefyddol, ac nid
gwladol, yr oeddynt wedi dyfod atynt ; ar
achos Duw, nid achos dynion

; gyda golwg ar
anrhydedd a gogoniant JEnoFA. Gan ddy-
chioelyd heddyio oddiar ol yr Arglu-ydd-~
hyny yw, mor fuan a hyn ar ol i Dduw ddan-
gos i chwi y fath ftafr, a'ch gollwng adref î

fwynhau eich gwobrau. Pan adeiladasoch i

chu-i allor—i aberthu arni, fel y tybient hwy,
a hyny mewn gwrthryfel yn erbyn awdurdôd
a gorchymyn pendant Duw.
Adn. 17. Âi bychan gcnym ni anwir€d<i
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wrtho eto hyd y dydd hwn (er bod
pla yn mysg cynulleidfa yr Argl-
wydd)

18 Ond bod i chwi droi ymaith
heddyw oddiar ol yr Arglwydd ? Ac
am i chwi wrthryíela heddyw yn er-

byn yr Arglwydd, efe a lidia y fory

yn erbyn holl gynuUeidfa Israel.

19 Ac od yw gwlad eich meddiant
chwi yn aflan, deuwch drosodd i wlad
meddiant yr Arglwydd, yr hon y mae
tabernacl yr Arglwydd yn aros ynddi,

a chymerwch feddiant yn ein mysg
ni : ond na wrthryfelwch yn erbyn yr

Peor 9] Y mae Phinees yn cymeryd yn gan-

iataol fod yr allor hon wedi ei chodi mewn
gwrthwynebiad i allor Duw yn Silo, a'u bod

hwy yn bwriadu caei gwasanaeth ac ofFeiriad.

aeth wahanol i'r hon a sefydlwyd gan Moses,

yr hyn a fyddai yn wrthryfel yn erbyn í)uw,

ac a dynai i lawr ei felldith ef arnynt hwy a'u

hiliogaeth : ac i'r dyben i ddangos fod Duw yn
eiddigeddus dros ei ogoniant, efe a gyfeiria at

yr ymgyfeiUach â Baal-Peor, yr hyn a gy-
merasai le yn y wlad hôno, canlyniadau din-

ystriol pa un y bu ef, trwy ei sel dros ogoniant

Duw, yn foddion i'w hattal. Yr hwn nid ym-
lanhasom oddiwrtho eto—canys er fod Duw
wedi ei faddeu ef o ran ei gosp genedlaethol,

Nura, XXV. 11 ; eto nid oeddynt wedi eu llwyr

lanhau oddiwrtho, ara fod y cywilydd a'r

gwarth o hono heb ei ddileu eto, ac am fod

peth o'r lefain llygredig hwnw yn aros fyth

yn eu plith, ac yn barod i dori allan ar bob

achlysur, pen. sxiv. 23. ÌJr hod jjla— o'r

hwn y bu feirw pedair mil ar hugain, Num.
XXV. 9.

Adn. 18. Ac am i chwi wrthryfela heddyw
yn erhyn yr Arghoydd] Canys pa un bynag

ai eu bod hwy yn bwriadu addoli duwiau er-

eill, ynte addoli Duw Israel mewn modd nad

oedd efe yn ei ganiatâu, yr oedd pob un o'r rhai

hyn yn eilunaddoliaeth a gwrthryfel yn marn
Phinees. Efe a lidia y ,/bry—hyny yw, yn

ebrwydd a diisymwth, fel yr arwydda yr ym-
adrodd yn fynych. Yn erhyn holl gynull-

eidfa Israel—yn eich erbyn chwi am wneu
thur feily, ac yn ein herbyn ninau am oddef

hj'ny, neu beidio ei gospi.

Adn. 19. Ac od yw gwlad eich meddiant

chwi yn aflan] Os ydych yn meddwl fod y
wlad hon yn halogedig, ac heb gael ei chyn-

wys ar y cyntaf yn y cyfammod ; neu yn ofni

nâd ellch ddysgwyl bendith Duw oddieithr

íbd iîenych allor, abertbau, a ffurf o grefydd

o'r eiddoch eich hunain ; deuwch drosodd i

wlad meddiant yr Arglioydd— i Ganaan, yr

unig le cyfieithion i abertiiu ac oftrymu ; yr

hon y mae tahernacl yr Arglwydd yn aros

ynddi—ac yntau ei hun yn pieswylio ynddo ;

a chymerw'ch feddiant yn ein m.ysg ni—n\ a

roddvvn i fyny yn llawen ran o'n meddiannau

yn Nghanaan i chwi, er mwyn attal y pechod

ofnadwy hwn o adciladu alior heblawallor yr

Arglwydd ein Duw, Y mae ycynygiad hwn
yn dangos duwioldeb a haelfrydedd canmol-

adwy. Er eu bod wedi ceryddu eu brodyr yn
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Arglwydd, ac na childynwch i'n her-

byn ninau, trwy adeiladu o honoch i

chwi eich liun allor, heblaw allor yr
Arglwydd ein Duw.

20 Oni wnaeth Acan mab Zera
gamwedd, o herwydd y diofryd-beth,

fel y bu digofaint yn erbyn holl gy-
nuUeidfa Israel? ac efe oedd un gr

;

eto nid efe yn unig a fu farw am ei an-

wiredd.

21 "^ Yna meibion Reuben, a meib-.

ion Gad, a hanner llwyth Manasse, a
atebasant, ac a lefarasant wrth ben-
aethiaid miloedd Israel

;

llym, ac yn barod i ryfela â hwynt â holl rym
Israel, os byddai gogoniant Duw a chrefydd yn
galw am hyny ; eto yr oeddynt yn eu caru

mor fawr, nes yr oeddynt yn barod i ranu eu
hetifeddiaethau à hwynt, yn hytrach nagorfod
myned i ryfel.

Adu. 20. Oni wnaeth Acan máb Zera gam-
wedd, ^c.] Gwel ar pen. vii. 1, &c. Fel pe

dywedasai, Nid yn eich erbyn chwi eich hun-
ain y bydd eich pechod ; bydd i'ch camweddau
ddwyn i lawr ddigofaint Duw ar yr hoU bobl,

fel y dygwyddodd yn nghamwedd Acan : efe

yn unig a bechodd, ac eto darfu i Dduw droi

ei wyneb yn erbyn yr hoU gynulleidfa, fel ag

y syrthiasant o flaen eu gelynion. Ni allwn
ni gan hyny fod yn edrychwyr difater ar eich

pecíiod, am y gallwn oll gael ein cyfrif yn
euog o'u herwydd ; a bydded i hyn, yn nghyd
a'r dianrhydedd ag y mae yn ei ddwyn ar

Dduw, ein hesgusodi ni, ac amddifîyn yr ang-

enrheidrwydd am yr ymddanghosiad rhyfelgar

hwn agyr ydyra yn ei wneuthur o'ch blaen,

Adn. 21. Ÿna meihion Reuhen—a atehas-

ant] Er fod cynrychiolwyr y ddau Iwyth a

hanner yn ymwybodol o'u diniweidrwydd eu

hunain, eto goddefasant i Phinees orphen ei

arawd, er nad oedd yn cynwys uemawr heb-

law cyhuddiadau disail, cyn gwneuthur hun-
an-amdditîyniad.

Adn. 22. Arglwydd Dduw y duwiau, êçc^

Neu, fel y mae yn yr Hebraeg, ' Duw y duw-
iau, Jehofa ; Duw y duwiau, Jehofa :' neu yn
hytrach, y mae yma dri euw i Dduw, El,

Elohiji, a Jehofa, i arwyddo nad oeddynt

liwy yn arddel un Duw ond yr hwn yroedd
eu tadau yn ei addoli, wrth ba enw bynag y
gelwid ef. Fel pe dywedasent, ' Y Duw cad-

arn, Elohim Jehofa, yr hwn sydd yn anfeidrol

uwchlaw pob creadur, ac yn írynnonell pob

bodaeth arall, yr ydyni ni yn gystal a chwi-

thau yn ei gydnabod fel Duw y duwiau.' Y
mae eu hailadroddiad o'r enwau mawreddig
hyn yn dangos eu gofal dwys am anrhydedd
Duw, a'u hawydd am ddileu y gwarth ag y
tybient fod eu brodyr wedi ei daflu arnynt

hwy wrth feddwl eu bod yn anífyddlon i bur

addoliad Duw. Efe sydd yn gwyhod—gan ei

fod yn hollwybodol ; ac Israel yntau a gaiff

wyhod—nid yn unig trwy ein hymadroddioa
hyn, ond befyd trwy ein hymddygiadau cyson

rhagllaw, ein bod ni yn parhau yn addolwyr
íîyddlon o'r gwir Dduw. Os mewn gwrthry-

fel neu mewn camwedd yn erhyn yr Argl-
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22 Arglwydd Dduw y duwiau, Ar-
glwydd Dduw y duwiau, efe sydd yn
gwybod, ac Israel yntau a gaiff \wj-

bod, os mewn gwrthryfel, neu mewn
camwedd yn erbyn yr Arglwydd y bu
hyn, (na wareder ni y dydd hwn)

23 Os adeiladasom i ni allor i droi

oddiar ol yr Arglwydd, neu os off-

rymasom arni boeth-offrwra, ueu
fwyd-offrwm, neu os aberthasom arni

ebyrth hedd : yr Arglwydd ei hun a'i

gofyno :

24 Ac onid rhag ofn y peth yma y
gwnaethom hyn

;
gan ddywedyd, Ar

ol hyn eich meibion chwi a adroddant
wrth ein meibion ninau, gan ddywed-
yd, Beth sydd i chwi a wneloch âg Ar-
glwydd Dduw Israel?

25 Canys yr Arglwydd a roddodd
yr lorddoncn hon yn derfyn rhyngom
ni a chwi : meibion Reuben, a meib-
ion Gad, nid oes i chwi ran yn yr Ar-
glwydd. Felly y gwnai eich meibion
chwi i'n meibion ni beidio ag ofni yr
Arglwydd.

26 Am hyny y dywedasom, Gan

wydd y bu hyn—os adeiladasom ni yr allor

hon gyda'r bwriad hwnw; na wareder ni y
dydd hwn— rhag cleddyf ein brodyr. Yr
oedd hyn yn apeliad difrifol at Dduw, yr hwn
a wyddai bob peth, ac yn dangos eu bod yn
foddlon i ddyoddef y gosp drymaf osoeddynt
yn euog o'r hyn y cyhuddid hwynt o hono.

Adn. 23. Ós adeiladasom i ni allor i droi

oddiar ol yr Arglioydd] At eilunaddoliaeth
;

neu os oý'rymasom arni boeth-offrwm, Sçc.—
hyd yn nod i'r Arglwydd ei hun, llawer llai

i au-dduwiau. Enwant bob math o off'rymau

a arferid, i'r dyben i ddileu pob drwgdybiaeth
feddyliau eu brodyr; a thystiant nad oedd-

ynt wedi offrymu uu o honynt ar yr allor

Ìiòno, nac yn bwriadu gwneyd hyny byth. Yr
Arglwydd ci hun a'i goft/no—a ddialo arnom
am y weithred neu y bwriad.

Adn. 24. Ac onid rhag ofn y peth yma y
gwnaethom hyn] Yr oedd ein dyben ni yn
adeiladu yr allor hon yn hollol groes i'r hyn
ycyhuddwch ni o hono ; sef rhag i'ch meibion
chwi gyhuddo ein meibion ni, ar ol i ni fyned
i'n beddau, o hollol ddyeithrwch i grefydd
Duw Israel ; a dywedyd wrthynt, JJeth sydd
i chwi awneloch âg Arglwydd Dduw Israel?
—ni feddwch chwi un berthynas âg ef, na
hawl ynddo ef na'i addoliad.

Adn. 25. Ganys yr Arglwydd a roddodd yr
lorddonen hon yn derfyn rhyngom ni a chici]

I'ch cau chwi allan o wlad yr addewid, ac o

ganlyniad allan o'r cyfammod a wnaed rhwng
Duw a'n tadau ui. Nid oes i chici ran y7i yr
Arglwydd—ddim hawl i'w wasanaethu ef, na
dysgwyl ff'afr eddiwrtho. Felly y gionai eich

meibion chwi i'n meibion ni beidio âg ofni yr
Arglwydd—a'u gyru at eilunaddoliaeth. Y
mae y rhai a dorir ymaith oddiwrth ordin-

hadau cyhoeddus, yn gyff"redin yn colli pob

adeiladu gwnawn yn awr i ni allor :

nid i boeth-offrwm, nac i aberth
; ^

27 Eithr i fod yn dyst rhyngom ni

a chwi, a rhwng ein hiliogaeth ni ar

eiu hol, i gael o honom wasanaethu
gwasanaeth yr Arglwydd ger ei fron

ef, â'n poeth-offrymau ac â'n hebyrth,

ac â'n hoö'rymau hedd ; fel na ddy-
wedo eich meibion chwi ar ol hyn
wrth ein meibion ni, Nid oes i chwi
ran yn yr Arglwydd.

28 Am hyny y dywedasom, Pan
ddywedont hwy felly wrthym ni neu
wrth ein hepil ar ol hyn

;
yna y dy-

wedwn ninau, Gwelwch lun allor yr
Arglwydd yr hon a wnaeth ein tadau
ni, nid i boeth-offrwm, nac i aberth

;

ond ìfod yn dyst rhyngom ni a chwi.

29 Na ato Duw i ni wrthryfela yn
erbyn yr Arglwydd, a dychwelyd
heddyw oddiar ol yr Arglwydd

;
gan

adeiladu allor i boeth-offrwm, i fwyd-
oft'rwm, ueu i aberth, heb law allor yr
Arglwydd ein Duw yr hon sydd ger-

bron ei dabernacl ef.

30 ^ A phan glybu Fhinees yr off-

crefydd yn raddol. Y mae yn wir y gellir

cadw ffurf a phroffies o dduwioldeb heb ei

bywyd a'i grym hi ; ond ni fydd i'w bywyd
a'i grym hi gael ei gadw yn íáir, heb flíurf a
phroft'es o honi.

Adn. 2G. Am hyny y dywedasom] ^Yrth
ddychwelyd o ryfeloedd Canaan, adn. 10

;

Gan adeiladu gwnaicn yn awr i ni allor—
tra y mae y peth yn aros ar ein meddyliau ;

nid i boeth-offrwm nac i aberth— o un math
ar yr allor hon, yr hyn a fyddai yn groes i

gyfraith Dduw : gwel Lef. xvii. 8, 9, Deut.
xii. 5—U.
Adn. 27. Eiíhr i fod yn dyst rhyngom ni

a chwi] ìlai yr un Lobl ydym ni a chwithau,
yn addoli yr un Duw, ac yn aberthu ar yr un
allor, sef hòno yn Nghanaan ; o ba un y mae
hon yn arlun, i'u cadw ni mewn coffadwriaeth

houi. I gael o honom wasanaethu gìcasan-
acth yr Arglwydd ger eifron ef—fel y gallom
ni a'n plant gadw y fraint a'r hawl o addoli ac
aberthu, nid ar yr allor hon, ond yn eich ta-

bernacl chwi, ac ar eich allor.

Adn. 28. Gwelwch lun allor yr Arglwydd]
Yr hon sydd yn berffaith arlun o'r allor sydd
yn y cysegr, ac felly yn brawf fod ein tadau
ni wedi gweled hóuo, ac aberthu arni ; ein bod
ni a chwithau ar y cyntaf yn un bobl, yn gwas-
anaethu yr un Duw, ahyny wrth yr un allor;

a'n bod o'r un flydd, ff"urf, a chymundeb a'n

gilydd.

Adn. 29. Na ato Duw i ni wrihryfela yn
erbynyr Arglwydd] Y"ma y maent yn y modd
mwyaf difrifol yn gwadu y cyhuddiad a rodd-
asai eu brodyr yn eu herbyn, adn. IG—18, ac
yn dychrynu rhag syrthio byth yn euog o*r

lath bechod. Nid oeddynt erioed wedi medd-
wl am offrymu unrhyw aberth ar un allor oud
vr hon oedd y prvd hvnv gerbron tabernad yr

83
'



Y cenadau yn caeì JOSUA XXIÍI. eu hoddloni.

eiriad, a thywysogion y gynulleidfa,

a phenaethiaid miloedd Israel y rhai

oedd gydag ef, y geiriau a lefarasai

meibion Reuben, a meibion Gad, a
meibion Manasse, da oedd y jieth yn
eu golwg hwynt.

31 Phinees mab Eleazar yr oífeiriad

a ddywedodd wrth feibion Reuben ac

wrth feibion Gad, ac wrth feibion Ma-
nasse, Heddywygwybuom/oc? yr Ar-
glwydd yn ein plith, o herwydd na
wnaethoch y camwedd hwn yn erbyn
yr Arglwydd : yn awr gwaredasoch
feibion Israel o law yr Arglwydd.

32 ^ Am hyny y dychwelodd Phi-

nees mab Eleazar yr offeiriad, a'r ty-

wysogion, oddiwrth feibion Reuben,
ac oddiwrth feibion Gad, o wlad Gi-

Arglwydd yn Silo ; ac y maent yn gweddio
na byddo y bwriad hwnw byth yn eu calon.

Adn. 30. A phan glyhu Fhinees yr offeir-

iad, ^"C.] Yr amddiífyniad hvvn o eiddoyddau
Iwyth a hanner, a'r eglurhad a roisant ar eu
dyben yn adeiladu y gytryw allor ; da oedd y
2Jeth yn eu golwg—nid yn unig yr oeddynt yn
foddlon i'r ateb, ond yr oedd yn dda ganddynt
fod yr allor wedi ei ohodi, fel peth yn tueddu
i gadw undeb ífydd, addoliad, a chymdeithas
rhwng y ddau bobl o bob tu i'r lorddonen trwy
yr hoU genedlaethau.

Adn. 31. Ileddyw y gwybuom] Neu y caw-
som brawf adnewyddol, fod yr Arglwydd yn
ein plith—yn ei ras attaliol, i'ch cadw chwi
rhag y fath bechod dirfawr, a uioau oU rhag y
fath drychineb ag a ganìynasai. Gwaredas-
och feibion larael o laio yr Arglwydd—oddi

wrth ddigofaint a barn Duw, trwy ochelyd y
pechod hwnw a'n suddasai ni a chwithau mewn
ihyfel waedlyd, ac yn agored i anfoddlon-

rwydd dwyfoi. Y mae yr hwn sydd yn rhag-

flaenu ncu yn attal drwg nesaol, yn gwaredu
oddiwrtho mor wirioneddol a phe bae yn ei

symud ar ol iddo ymaflyd.

Adn. 32. Am hyny y dychwelodd Phinees,

^C.] Mewn perffaith heddwch â'u brodyr, wedi

cael llwyr foddlonrwydd yn eu hatebiadmewn
perthynas i'r allor ; at feibion Israel— at y
naw Uwyth a hanner i Ganaan, i egluro y
mater iddynt hwythau.

Adn. 33. A da oedd y 2'>cth yn ngolwg meib-

ion Israel] Cawsant hwythau oll yr un bodd-

lonrwydd gyda golwg ar yr allor ag a gawsai

y cenadau eu hunain ; a hwy a fendithiasant

I)duw—am na chyflawnodd eu brodyr ddim
bai yn ei crbyn ef, fel ag i haeddu ei ddigof-

aint ; ac ni soniasant—rhoddasant heibio eu

bwriad o fyned yn eu herbyn hwynt i ryfcl,

yr hyn a amcanent ar y cyntaf, adn. 12 ; i

ddyfetha ywlad—scf trigolion y wlad, yr Iiyn

y buasent hwy yn rhwym yn ol y gyfraith o'i

wneuthur, pe buasai y ddau Iwyth a hanner

hyn yn euog : gwel Dcut. xiii. 12— 18,

Adn. 31:. A meihion Reidjcn a mcibion

Gad] Yn cynwys hofyd hanner llwyth Ma-
nasse, adn. 21 ; a alwasant yr allor Ed—nid

yw y gair Ed., yr hwn a arwvdda tysl ncu
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lead, i wlad Canaan, at feibion Israel,

ac a ddygasant dracbefu air iddynt.

33 A da oedd y peth yn ngolwg
meibion Israel; a meibion Israel a
fendithiasant Dduw, ac ni soniasant

am fyned i fyny yn eu herbyn hwynt
i ryíè', i ddyfetha y wlad yr oedd
meibion Reuben a meibion Gad yn
preswylio ynddi.

34 A meibion Reuben a meibion
Gad a alwasant yr allor Ed : canya
tystfydd hi rhyngom ni, mai yr Argl-

wydd sydd Dduw.

PENNOD XXIII.

A DARFU, ar ol dyddiau lawer,
-^^ wedi i'r Arglwydd roddi llonydd-

wch i Israel gan eu holl elynion, o

dysiiolaeth, i'w gael yn yr ai'graffiadau cyff'-

redin o'r Ceibl Hebreig, eithr rhoddwyd ef i

mewn gan ein cyfieithwyr ni mewn Uythyr-
enau Italaidd, ac y mae yn angenrheidiol i

wneyd y synwyr yn gyflawn, Modd bynag,

ceir et niewn amrai o ysgriflyfrau Rennieott
a De Rússi, ac hefyd yn y cyfieithiadau Syr-
iaidd ac Arabaidd ; ac y mae amrai o'r ar-

graÊfiadau boreaf o'r Beibl Hebreig yn ei feddu,

naill ai yn y testyn neu ar ymyl y ddalen. Y
mae yn dra thebygol fod rhyw arysgrifen yn
gerfiedig ar yr allor lion, i ddangos dyben ei

chyfodiad. Canys tystfydd hi rhyngom ni—
o'n cyduniad ni â llwythau eieill Israel yn y
ftydd gyffredin, mai Jehofa yw yr unig wir

Dduw.
Adfeddyliadaü.—Oddiwrth gynwysiad y

bennod hon ni a ddysgwn fod yr Israeliaid

wedi dychrynu yn ddirfawr mewn rhagolwg

ar sism neu rwygiad yn eu corff eu hunain,

mewn pethau eglwysig a gwladol. ' Pan
fyddo y mwyafrif o genedl yn cyduno mewn
rhyw ffurfiau a moddau neillduol yn eu gwas-

anaeth grefyddol,' ebai Du. A. Claure, ' ni

fydd i un dyn cydwybodol ymadael yn hawdd
oddiwrth y rhai hyn; nac ymadael mewn un
modd, oddieithr iddo gael eu bod nid yn unig

heb eu hawdurdodi gan air Duw, ond yn groes

iddo. Y mae yn beth i'w ddymuno yn fawr

fod i bobl gyfain, yn byw dan yr un cyfreith-

iau, ogoneddu Duw, cyu belled ag y byddo

modd, nid yn unig âg un galon, ond hefyd âg
un genau.—Pan fyddo Cristionogion proffes-

edig yn yuineiUduo oddiwrth eu gilydd, i osod

i fyny un ífmí afreidiolncnddiltaììfodol, &c.,

yn Ue ereill aalwant ynafreidiol neu ddihan-

íodol, y macut yn dia beius. Nid yn unig ni

chynyrchahyn ddim da, eithr tuedda atlawer

ddrwg ; canys y mao y ddwy blaid, i'r dy-

ben i wneyd j^ynciau eu gwahaniaeth yn ddi-

gon bwys i gyfiawnhau eu hannghydfod, yn

mawrygu y })ethau dihanfodol hyn tuhwnt i

bob rheswm, ac weithiau tuhwnt i gydwyhod
ei hun ; ac fcl hyn degymir y mintys a'rcw;wî-

m, tra y byddo pethau trymach y gyfraitb,

[barn, a tbrugaredd, a ffydd, Mat. xxiii. 23,]

yu cael eu Ilwyr csgculuso. Os na all nou na

fyn Ciistionngion lcddwl yr un fath ar bob
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amgylch, i Josua beneiddio a myned
mewn dyddiau.

2 A Josua a alwodd am holl Israel,

am eu henuriaid, ac am eu penaeth-
iaid, ac am eu barnwyr, ac am eu
swyddogion ; ac a ddywedodd wrth-
ynt, Myfi a beneiddiais ac a aethym
yn oedranus :

3 Chwithaubefyda welsocb yrbyn
oll a wnaeth yr Arglwydd eich Duw
i'r boll genbedloedd hyn, er eicb

mwyn chwi : canys yr Arglwydd eich

Duw yw yr bwn a ymladdodd dros-

ocb.

4 Gwelwch, rbenais i cbwi y cen-

bedloedd hxn a adawyd, yn etifedd-

iaetb i'ch llwytbau cbwi, o'r lorddon-
en, a'r boll genhedloedd y rhai a dor-

ais i ymaith, hyd y môr mawr tua'r

gorllewin.

pwnc, diau y gallant gytuno î anngliytuno, a

gadael i bob un fyued i'r nef yn ei ffordd ei

hun. ' Ond pe cymerem ni y cynghor liwn, ai

ni fyddai iddo eia harwain ni i hollol dâifatcr-

wch yn nghylch crefydd V Na fyddai mewn
un modd ; canys yn y pethau a berthynant i

hanfodolion Cristionogaeth, mewn athraioiaeth

ac ymarferiad, dylem bob amser deimlo yn
selog, ac ymdrech yn nüdaid yffydd a rodded
iinwaith i'r saint.'

PEN. XXIII. Adn. 1. A darfit ar ol dydd-
iau lawer] Yn mhen oddeutu deng mlynedd
ar ol rhanu y wlad, sef yn niwedd oes Josua :

gwel ar pco. xiii. 1.

Adn. 2. A Josua a alwodd am holl Israel]

Sef am eu cynrychiolwyr hwy, yn cynwys
hefj^d y ddau Iwyth ahanner, i ddyfod atoef i

Silo, lle y bj'ddai i'w eiiiau ef, wrth gael eu
traethu gerbron yr Arglwydd wrth ddrws y
babell, gael mwy o ddylanwad ; neu ynte i

Sichem, pen. xxiv. 1 ; neu i Timnath-serah, ei

ddinas ei hun, Am eu henuriaid—tywysog-
ion y llwythau

; penaethiaid—neu benau cu
teuluoedd ; barnwyr—y rhai a ddeongJent ac

a benderfynent yn ol y gyfraith ; swyddogion
—y rhai a weinyddent benderfyniadau y barn-
wyr. Tybia rhai mai ar un o'r tair gw-l ar-

benig y cymerodd hyn le. 3Iyfi a heneiddiais
—fel pe dywedasai, Ni chewch fi yn hir bell-

ach i lefaru wrthych ; am hyny sylwch yn
fanwl ar yr hyn yr wyf yn ei ddywed)'d.

Adn. 3. Chwiihau hefyd a îcelsoch] Yr oedd
llawer o'r tô presenol yn rhy ieuainc i gofio

rhyfeddodau Duw yn yr Aift't, ond yr oeddynt
oll wedi gweled y buddugoliaethau rhyfedd ar

y Canaaneaid. Yr hyn oll a wnaeth yr Ar-
gliuydd eich Duw—nid yw Josua yn priodoli

un o'r buddugoliaethau hyny iddo ei hun, nac
i ddewrdcr Israel, nac yn ei enwi ei hun na
hwythau yma fel oflerynau ; eithr priodola y
cwbl i'r Arglwydd, yrhwna ymladdodd dros-

tynt, ac a orchfygodd eu gelynion.

Adn. 4. Gîoehuch, rhenais i chîoi y cen-

hedlocdd hyn a adatoyd] Sydd eto heb eu
gorchfygu. Y mae y bobl yn cael eu rhoddi

5 A'r Arglwydd eich Duw a'u hym-
lid bwynt o'cb blaen cbwi, ac a'u gyr
bwynt ymaith allan o'cb gwydd cbwi

;

a cbwi a feddiennwcb eu gwlad hwynt,
megys y dywedodd yr Arglwydd eicli

Duw wrthycb.
6 Am byny ymwrolwcb yn lew, i

gadw ac i wneuthur y cwbl sydd ys-

grifenedig yn Ilyfr cyfraith Moses ; fel

na cbilioch oddiwrthynt, tua'r llaw

ddeau na tbua'r llaw aswy;
7 Ac na chydymgyfeiUocb â'r cen-

bedloedd yma, y rbai a adawyd gyda
chwi ; ac na cbofiocb enw eu duwiau
bwynt, ac iia thyngoch iJdynt, na was-
anaetboch hwynt cbwaith. ac nac ym-
gryraocb iddynt.

8 Onid glynu wrtb yr Arglwydd
eicb Duw, fel y gwnaetboch byd y
dydd bwn.

yma am y wlad, fel y mae y wlad bryd arall

yn cael ei rhoddi ara y bobl. Yn etifeddiaeth

i'ch Ihcythau chwi—y rhai a feddiennwch mor
sicr ag y meddiannasoch v Ileill, os na fydd y
bai amoch chwi eich hunain. Jdya y nior

niawr—sef Mór-y-cano!dir, lle yr oedd y Phi-
listiaid eto heb eu gorcbfygu.

Adn. 5. A'u hynüid Ìiwy o'ch blaen chwi]
Os byddwch chwi yn fi'yddlon ac ufydd i'w

gyfammod a'i orchymynion ef, adn. 13.

Adn. G. Am hyny ymwrohoch yn lew] Ca-
nys yr oedd Ilawer o wroldeb santaidd, a
phenderfyniad cadarn a sef\ dlog, yn ofynol i

ddarostwng a difrodi y Canaaneaid, a ])heidio

gwneyd un math o gyfathiacli â hwynt, a
chadw hoU orchyniynion Moscs. Y mae yn
amlwg oddiyma fod lli/fr cj/fraiih Moses yn
ysgrifenedig gan y bobl hyn, a'i fod yn cael ei

ddarllen iddvnt vn fvnvch : gwel ar pcn. i.

G—8, a Deut xxxi. 9-^13.

Adn. 7. Ac na chydymgyfeilloch â'r cen-

hedloedd yma] Mewn materion cymdeithasol,
gwladol, na chrefyddol, oddieithr iddynt goH-
eidio y wir grefydd. Na chofioch emv eu duw-
iau—Sacs. ' na sonioch am eu lienw,' ihag i

hyny eich arwain yn raddol i'w parchu a'u

haddoli : neu, na enwch hwynt, fcl y byddo
iddynt cyn hir gael eu hannghofio. Na thyng-
och iddynt—eich hunain, na pberi i neb o'r

ceuhedloedd dyngu iddynt mewn llw, yr hyn
a dybiai fod y duwiau dychymygol hyn yn
wybodol o feddyliau dynion, ac yn meddu
gallu i gospi yr anudonwr. Na icasanacth-

och hioynt—trwy oftYymu ac abertbu iddynt.

Ac nac ymgrymoch— i weddio arnynt na
rhoddi addoliad iddynt.

Adn. 8. Onid glynu icrih yr Arghcydd]
Trwy ufydd-dod cyson i'w air, a sel dros ei

ogoniant, ac mewn addoliad o hono ef yn unig.

Fel y gwnueihoch hyd y dydd hion—er pan
ddaethoch i wlad Canaan, a than lywodraeth
Josua. Er y pryd byny yr oedd corff y bobl
(canys nid am bersonau unigol y llefara efe)

wedi ymddwyn yn llawergwell nagygwnaeth-
ant yn yr anialwch : gwcl brawf yn y bennod
flacnorol.
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Addew'tdion JOSUA XXIII. a hygythion.

9 Canys yr Arglwydd a yrodd allan

o'ch blaen cbwi genhedloedd mawr-
ion a nerthol : ac amdanoch chwi, ni

safodd neb yn eich wynebaa chwi hyd

y dydd hwn.
10 Un gr o honoch a erlid fil: ca-

nys yr Arglwydd eich Duw yw yr hwn
sydd yn ymJadd drosoch, fel y llefar-

odd wrthych.
11 Ymgedwch gan hyny yn ddyfal

ar eich eneidiau, ar i chwi garu yr Ar-
glwydd eich Duw.

12 Canys, os gan ddychwelyd y dy-

chwelwch, ac yr ymlynwch wrth wedd-
iU y cenhedloedd yma, y rhai a adaw-
yd gyda chwi ; os yragyfathrechwch â

hwynt, ac os ewch i mewn atynt hwy,
a hwythau atoch chwithau

:

13 Gan wybod gwybyddwch, na r
yr Arglwydd eich Duw y cenhedloedd

hyn mwyach allan o'ch blaen chwi

;

ond byddant i chwi yh fagi ac yndram-
gwydd, ac yn ífrewyll yn eieh ystlys-

au, ac yn ddrain yn eich llygaid, nes

eich difa cb,wi allan o'r wlad dda yma

Ada. 9. Ni safodd neh yn eich wynebau]
Hyny yw, ni allasant sefyll, neu ni safasant

yu U'wyddiannus, pan y codasant i'ch erbyn,

Adu. 10. Ungwr o honoch a erlidfil] Ym-
adrodd diarebol yn arwyddo, er na fyddai mor
hawdd iddynt gasglu byddin luosog ar ol ym-
wasgaru i'w gwahanol etifeddiaetbau, ac a

ydoedd pan yroedd y deuddeg Uwyth yn cyd-

wersyllu; eto nad oedd achos iddynt ofni o

herwydd hyny, gan y gallai yr Arglwydd, yr

hwn oedd yn ymladd drostynt, orchfygu eu

gelynion gydag ychydig filwyr yn gystal a

chyda llawer : gwel ar Lef. xxvi. 8, Deut.

xxxii. 30. Cyílawnwyd hyn yn llythyrenol

yn Samson, Barn. xv. 15.

Adn. 11. Ymgedwch gan hyny yn ddyfal ar

eich eneidiau] Yr oedd mwy o angenrheid-

rwydd iddynt wylio yn ddyfal ar eu tfyrdd yn

awr na phan yn yr anialwch, am fod eu tem-

tasiynau yn gryfach oddiwrth siamplau eu cy-

mydogion drygionus, yn gystal ag oddiwrth

eu heddwch a'u Uwyddiant eu hunain, yr hyn

a dueddai i fagu ynddynt falchder, annghof o

Dduw, a phob math ar rysedd.

Adn. 12. Canys os gan ddychwelyd y dy-

chwelwch] Oddiwrth liduw, ei air, a'i wasan-

aeth ; ac yr ymlynwch wrth toeddiU y cen-

hedloedd ymà—trwy gyweithasu â hwynt, ac

ymbriodi i'w teuluoedd.

Adn. 13. Gan wybod gwybyddwch] Gwy-
byddwch yn y modd rawyaf sicr, na r yr

Arglwydd eich Duw— cr el fod yn Dduw
mewn cyfammod â chwi, y cenhedloedd hyn

mwyach allan o'ch blaen chwi— am nad yw
ef wedi addaw hyny ond ar yr ammod i chwi

lynu wrtho ef yn unig. Ond byddant i chwi

yn fayl ac yn dramywydd— trwy eu hudol-

"laethau a'u siainplau drwg, i'ch rhwydo mewn
pob aHendid, drygioni, ac eilunaddoliaeth ; yn

ffrewyll yn eich yslhjsau ac yn ddrain yn eich
'86

yr hon a roddodd yr Arglwydd eich

Duw i chwi.

14 Ac wele, fi yn myned heddyw i

flPordd yr holl ddaear : a chwi a wydd-
och yn eich holl galonau, ac yn eich

hoU eneidiau, na phallodd dim o'r holl

bethau daionus a lefarodd yr Argl-

wydd eich Duw am danoch chwi; hwy
a ddaethant oU i chwi, ac ni phallodd

dim o honynt.
15 Ac fel y daeth i chwi bob peth

daionus a addawodd yr Arglwydd eich

Duw wrthych ; felly y dwg yr Argl-

wydd arnoch chwi bob peth drygion-

nes eich difa chwi allan o'r wiadus
dda yma a roddodd yr Argiwydd eich

Duw i chwi.

16 Pan droseddoch gyfammod yr

Arglwydd eich Duw, a orchymynodd
efe i chwi, a myned a gwasanaethu
duwiau dyeithr, ac ymgrymu iddynt;

yna y llidia digofaint yr Arglwydd yn
eich erbyn chwi, ac y cyfrgoUir chwi
yn ebrwydd o'r wlad dda yma a rodd-

odd efe i chwi.

llygaid—yn ffynnonell ddibaid o ofid, poen, a

niwed i chwi ; nes eich difa chwi allan o'r

wlad dda yma—trwy gleddyf, newyn, haint,

neu gaethgludiad, yr hyn oU a ddygwyddodd
iddynt vn y diwedd : gwel ar Num. xxxiii.

55,56.
'

Adn. 14. Ac loelefi yn myned heddyw] Nid
ar y dydd penodol hwnw, ond yn bur fuan ar

ol hyny, yr hyn a wyddai efe oddiwith ei oed-

ran mawr, a'r gwendidau a deimlai yn ei bab-

ell. I ffordd yr holl ddaear—yr hon y mae
pawb i'w theithio: yr wyf yn myned i farw,

yr hyn y rhaid i hoU drigolion y ddaear ei

wneuthur. Marw yw myned i daitb, taith i

dragwyddoldeb ; acnis galiai Josua ei hun, er

raor fawr oedd ei ddefnyddioldeb ar y ddaear,

gael ei ryddhau oddiwrthi. A chwi a wydd-
och yn eich holl galonau— y mae genych y
profiad llawnaf, yn mhob mynwes a chydwy-
bod, na phallodd un o addewidion yr Argl-

wydd ag oeddynt i gael eu cyflawni hyd yn
hyn : gwel ar pen. xsi. 45.

Adn. 15. ylc /eí ?/ daeth i chwi hob peih

daionus] O'r hyu y mae genych gyflawn brawf

yn y mwyuhad o honyut
; fellyy dwg yr Ar-

glwydd arnoch chwi boh peth drygionus—os

annogwch chwi ef i hyny trwy anufydddod
i'w orchymynion : gwel ar Lef. xxvi. 14, &c.,

a Deut. xxviii. 15, &c. Y luao ff)'ddlondeb

Duw i'w ganfod yn nghyflawniad ei fygyth-

ion, raor eglur ag yn nghyflawniad ei addew-

idion : yn wir, y mae cyflawniad ei addewid-

ion yn wystl y bydd iddo hefyd gyflawni ei

fygytln'on, trwy fod jìob un o honynt yn sefyll

ar yr un tir, sef geirwiredd Duw.
Adn. 16. Pan droseddoch gyfammod yr

Arglwydd eich Duw] Trwy ei adael ef, a

gwasanaethu duwiau dyeithr; yna y llidia

diyofaint yr Arylwydd yn eich erbyn chwi—
am ei fod üf yn eiddigus dros ei anrhydedd a'i
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PENNOD XXIV.

A JOSUA a gynuUodd holl Iwyth-
-^ au Israel i Sichem ; ac a alwodd
am henuriaid Israel, ac am eu pen-
naethiaid, ac am eu barnwyr, ac am
eu swyddogion : a hwy a safasant ger-

bron Duw.
2 A dywedodd Josua wrth yr holl

bobl, Fel hyn y dywed Arglwydd
Dduw Israel; Tuhwnti'r afon y trig-

odd eich tadau chwi gynt, sef Terah
tad Abraham, a thad Nacor : a hwy
a wasanaethasant dduwiau dyeithr.

3 A mi a gymerais eich tad Abra-
ham ymaith o'r tuhwnt i'r afon, ac a'i

harweiniais ef trwy hoU wlad Canaan,
ac a amlheais heíÿd ei had ef, ac a

roddais iddo Isaac.

4 Ac i Isaac y rhoddais Jacob ac

Esau : ac i Esau y rhoddais fynydd

addoliad ei hun, yr hwn ni ddyry ei ogoniaut

i arall, na'i fawl i ddelwau cerfiedig, Esay
xlii. 8. Ac y cyfrgollir chwi yn ebrwydd oW
wlad dda yma a roddodd efe i chwi—byddai

yn chwanegiad mawr ar eu trueni fod y wlad
o'r hon y cyfrgollwyd hwynt yn wlad dda, ac

yn wlad ag yr oedd Duw ei hun newydd ei

rhoddi iddynt ! Fel hyn, ni fydd i ddim wneu-
thur dynion yn fwy truenus yn ufFern, na'r

ystyriaeth mor ddedwydd y gallasent fod yn y
nef! Nid oes gan Gristion bydol achnawdol
ddim mwy o sail i ddysgwyl arbediad gan gyf-

iawnder na thrugaredd Duw, nag sydd gan
luddew anfad : gwel ar Rhuf, xi. 20, 21.

PEN. XXIV. Adn. 1. A Josiia a gynull-

oddholl Iwythau Israel] Yn cynwys cynrych-
iolwyr y ddau Iwyth a hanner yr ochr draw
i'r lorddonen, yn gystal a'r naw Uwyth a han-

ner yn Nghanaan ; i Sichem—nid yn unig am
ei bod yn perthyn i'r Lefiaid, ac yn ddinas

noddfa, ac yn agos i ddinas Josua; ond hefyd
er mwyn adnewyddu eu cyfammod â Duw, yr
hwn yn y lle yma a wnaed gyntaf rhwng Duw
ac Abraliam, Geu. xii. 6, 7, ac wedi hyny a

adnewyddwyd gan yr Israeliaid ar eu rayn-

ediad i wlad Canaan, rhwng mynyddoedd Ebal
a Garizim, pen. viii. 30, &c., yr hyn oedd ger

llaw Sichem : ac am liyny yr oedd y lle hwn
yn dra addas i ddwyn ar gof iddynt eu rhwym-
edigaethau blaeuorol i Dduw, ac i gadaruhad
pelîach honyut. Ac a alwodd am henuriaid
Israel—gwel ar pen. xxiii. 2. A hioy a saf-

asant gerbron Duio— i wrandaw beth oedd
gan Josua i'w ddywedyd wrthynt yn enw
Duw, ac i dderbyn gorchymynion Duw o'i

enau ef. Tybia rhai i Josua ddwyn y babell

a'r arch o Silo i Sichera ar yr achlysur hwn,
er gosod niwy o fawredd santaidd ar ei gyfar-

fyddiad olaf hwn â'r bobl : modd bynag, yra-

ddengys fod llyfr y gyfraith wedi ei ddwyn
yno, adn. 2G, yr hwn a gedwid wrth ystlys yr
arch, Deut. xxxii. 26.

Adn. 2. Fel hyn y dywed Arglwydd Ddmo
Israel] Y mae Josua ma yn ílefaiu yn enw

Seir i'w etifeddu ; ond Jacob a'i feib-

ion a aethant i waered i'r Aifft.

5 A mi a anfonais Moses ac Aaron,
ac a darewais yr Aifftiaid, yn ol yr
hyn a wnaethym yn eu mysg ; ac wedi
hyny y dygais chwi allnn,

G Ac a ddygais eich tadau chwi
allan o'r Aifft : chwi a ddaethoch aty
môr ; a'r Aifftiaid a erlidiodd ar ol

eich tadau â cherbydau, ac â gwr
meirch, hyd y môr coch.

7 A phan waeddasant ar yr Argl-
wydd, efe a osododd dywyllwch rhyng-
och chwi a'r Aiff'tiaid, ac a ddyg y
rnôr arnynt hwy^ ac a'u gorchudd-
iodd : eich llygaid chwi a welsant yr
hyn a wnaethym yn yr Aifft : trigas-

och hcjgd yn yr anialwch ddyddiau
lawcr.

8 A mi a'ch dygais i wlad yr Amor-
iaid, y rhai oedd yn trigo o'r tuhwnt

yr Arglwydd, fel yr arferai y proíFwydi wneu-
thur; yr hyn sydd yn brawf ei fod yntau yn
broffwyd y pryd hwn o leiaf, a than ddwyfol
ysbrydoliaeth. Tuhwnt i'r afon—sef yr Eu-
phra'tes, y trigodd eich tadau—yn ür y Cal-
deaid, Gen. xi. 31. A hwy a wasanaethasant
ddinoiau dyeithr—fel ereiil o ddynolryw, Dy-
wedir hyn i ragflaenu eu hymfi'rost gQ.g hwy
yn eu henafiaid ; ac i ddangos iddynt fod pa
ddaioni bynag ag ydoedd yn, neu a wnaeJ
gan, eu henatìaid, yn deilliaw yn unig o rad
ras Duw, ac nid oddiwrth eu haeddiant neu
eu cyfiawnder eu hunain.

Adn. 3. A mi a gymerais eich tad Abra-
ham] A'i cipiais ef o'r lle eilunaddolgar
hwnw ; ac a'i harioeiniais ef trwy holl wlad
Canaan—fel y gallai weled y wlad ag yr oedd
ei had i'w hetifeddu ; ctmlheais hefyd ei had
e/—hiliogaeth IsmaeÌ, Gen. xvii. 20, a meib-
ion Cetura, Gen, xxv. 1, &c. ; ac a roddais
iddo Isaac—i fod yn etifedd fy nghyfammod
a'i fendithion.

Adn. 4. I Esau y rhoddais Jynydd Seir']

Fel y byddai iddo adael Canaan yn hollol i'w
frawd Jacob, Gen. xxxvi 6—8, ' Ond Jacob
a'i feibion a aethant i îoaered i'r Aifft—yn
caeî eu gyru gan newyn tost, am nad oedd 'yr

amser wedi dyfod pryd yr oedd Duw yn bw'r-
iadu eu sefydlu hwy yn ngwlad yr addewid,

Adn. 5. A mi a anfonais Moses ac Aaron]
I ofyn ara ollyngdod Israel o law Pharao, ac
i fod yn waredwyr iddynt o'r Aiflt. Ac a
darewais yr Aiffiiaid—íL'T deg pla, Exod. vii.

20, &c.

Adn. G, 7. Ac a ddygais eich tadau chwi
allaìi o'r Aifft] Y mae y geiriau hyn yn eg-
lurhad ar y frawddeg olaf yn adn. 5, lley dv-
wedir, ' àygaìs chioi allan,' yr hyn oedd w'ir

am ychydigo'r rhai hynaf o honynt ; ond yma
dywedir, ' dygais eich tadau,' yr hyn oedd wir
am bawb a waredwyd o'r Ai'fl"t.

' A'r Aifft-
iaid a erlidiodd ar ol eich tadau—gwel yr
hanes yn Exod. xiv, 6, &c,

Adn. 8. A mi a'ch dygaìs i wlad yr Amor-
87
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i'r lorddonen ; a hwy a ymladdasant
i'ch erbyn : a myfì a'u rhoddais hwynt
yn eich llaw chwi, fel y meddiannas-
och eu gwlad hwynt; a minau a'u

dyfethais hwynt o'ch blaen chwi.

9 Yna Balac mab Sippor brenin
Moab, a gyfododd, ac a ryfelodd yn
erbyn Israel ; ac a anfonodd, ac a
alwodd am Balaam fab Beor, i'ch

melldigo chwi.

10 Ond ni fynwn i wrando ar Ba-
laam ; am hyny gan fendithio y ben-
dithiodd efe chwi : felly y gwaredais
chwi o'i law ef.

11 A chwi a aethoch dros yr lor-

ddonen, ac a ddaethoch i Jericho : a
gwr Jericho a ymladdodd i'ch erbyn,
yr Amoriaid, a'r Phereziaid, a'r Ca-
naaneaid, a'r Hethiaid, a'r Girgasiaid,

yr Hefiaid, a'r Jebusiaid ; a mi a'u

rhoddais hwynt yn eich llaw chwi.

12 A mi a anfonais gacwn o'ch blaen

iaid] Sef gwlad Sehon ac Og: gwel ar Num.
xxi. 13, &c.

Adn. 9. Yna Balac—a ryfeloddyn erbyn
Israel] Hyny yw, efe a fwriadodd ryfela; a
cliyfrifir y bwriad yn weithi'ed yma ; canys
nid oes genym hanes yn Num. xxii. ddarfod

i'r Moabiaid ymosod ar yr Tsraeliaid. Neu
dichou nad yw y rhyfela yma yn arwyddo
dim mwy nag ymgais Balac i ddyfetha Israel

trwy regfeydd Balaam ac ystrywiau y Moab-
esau.

Adn. 10. Ond nifynwn i wrandaw ar Ba-
laam] Ymddengys oddiwrth hyn fod gan Ba-
laam duedd gref i wneyd ewyllys Balac, a

darfod iddo ofyn cenad gan Dduw i regi Is-

rael ; ac am hyny nid rhyfedd fod Duw, yr
hwn ni wnaeth ond goddef iddo fyued, mor
ddigUon wrtho ara fyned gyda'r fath fwriad

drygionus : gwel yr hanes, Num xxii—xxiv.

Adn. 11. Agwr Jericho a ymladdoddi'ch
erhyn] Nid mewn brwydr, ond trwy geisiodal

yr yspiwyr, a chau pyrth eu dinas yn erbyn
ìsrael, a tbafiu saethau a cherig atynt oddiar

y muriau, fel y tybia rhai : gwel ar pen. vi.

1, &c.

Adn. 12. A mi a anfonais gacion o'ch hlaen

chwi] Megys ag yr addawyd, Exod. xxiii. 28.

Dywedir yma i hyn gael ei wneuthur yn y
rhyfel â Sehon ac Og : a thybia llawer i'r

creaduriaid hyn gael cu dçfnyddio yn y rhy-

feloedd â'r Canaaneaid hefyd, i'w taflu hwynt
i boen a dyryswch, ac felly roddi i Israel

fuddugoliae'th hawdd arnynt; neu i'w blino

hwy cyn y rhyfel, fel ag i'w gorfodi i adael

cu gwlad.
Adn. 13. ^ mi a roddais i chwi wlad ni

lafuriasoch am dani] Am ei fTrwythau hi,

trwy ei gwrteithio, ei haredig, na'i hau ; neu
ni lafuriasoch i'w liacddu hi. A dinasoedd y
rhai nid adeiladasoch— ond a gawsoch wedi
eu hadeiladu yn barod: gwel ar Deut, vi.

10,11.
' Adn. 14. Yn awr gan hyny] Gan iddo wneu-
thur y fatli bethau mawrion a daionus i chwi,
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chwi, a'r rhai hyny a'u gyrodd hwynt
allan o'ch blaen chwi; íe/ dau frenin

yr Amoriaid : nid â'th gleddyf di, ac
nid â'th fwa.

1

3

A mi a roddais i chwi wlad ni

lafuriasoch am dani, a dinasoedd y
rhai nid adeiladasoch, ac yr ydych yn
trigo ynddynt : o'r gwinlìanoedd, a'r

olewlanoedd, niphlanasoch, yr ydych
yn bwyta o honynt.

14 ^ Yn awr gan hyny ofnwch yr
Arglwydd, a gwasanaethwch ef mewn
perífeithrwydd a gwirionedd, a bwr-
iwch ymaith y duwiau a wasanaeth-
odd eich tadau o'r tuhwnt i'r afon, ac

yu yr AiíFt ; a gwasanaethwch chwi
yr Argiwydd.

15 Ac od jw ddrw^g yn eich golwg
wasanaethu yr Arglwydd, dewiswch
chwi heddyw pa un a wasanaethoch,
ai y duwiau a wasanaethodd eich tad-

au, y rhai oedd o'r tuhwnt i'r afon, ai

ofnwch yr Arglwydd—gydag ofn parchedig
a mabaidd ; a gwasanaethwch ef mewn per-
ffeiihrwydd a gwirionedd—â'ch hoU galon, ac
yn ol y cyfarwyddiadau a roddodd efe yn ei

gyfraith ; a hwriwch ymaiih y duwiau a was-
anaeihodd eich iadau—yn Caldea, adn. 2, ac

yn yr Aifft. Ymddengys oddiyma, er i Josua
yn ddiamau garthu ymaith bob eilunaddol-

iaeth cyhoeddus o'u plith, eto fod rhai o'r bobl
yn cadw fyth ryw greiriau o dduwiau eu hen-
afiaid yn eu pebyll, a'u bod o hyd yn talu

rhyw fath ar barch neu addoliad iddynt

!

Adn. 15. Ac od yw ddrwg yn eich golwg
loasanaethu yr Arglwydd] Os yw hyny yn
flin, yn anhyfryd, ac yn faich, ac nid yn hyf-

rydwch ac yn llawenydd eich calon ; os ydych
yn meddwl ei fod yn beth drwg, annghyfiawn,
ac afresymol, i chwi addoli yr Arglwydd yr
hwn a'ch gwnaeth, ac a wnaeth gymaint er-

och. Dewiswch iwch' heddyw pa un a was-
anaethoch—yn ei le ef ; canys y mae yn rhe-

symol i greadur moesol a chyfrifol gael rhyw
wrthddrych addoliad. Ai y duwiau a wasan-
aethodd eich tadau—y rhai y mae rhai o hon-
ynt yn awr yn eich tai, adn. 15, 23 ; ai ynte
'duiüiau yr Amoriaid—megys Baal-Peor neu
Priapus, Astaroth ncu Venus, &c. Nid ydym
i feddwl fod Josua yn eu gadael hwy at eu
rhyddid i ddewis yr un a fynent ai gwasan-
aeth Duw ynte gwasanaeth eilunod ; canys nid

oedd gan Josua y fath ryddid ei hun, ac ni

allai ei roddi i neb arall ; ond yr oedd ef a
hwythau yn rhwym, wrth gyfraith Moses a
chyfraith y nef, i addoli Jeiiofa yn unig, gan
gilio oddiwrth bob eilunaddoliacth, a'i gospi

i'r eithaf yn mhawb ereill. Eithr ei eiriau ef

sydd awgrymiad grymus fod addoli Duw yn
beth mor dra rhesymol, angenrheidiol, a budd-
iol, agwasanaethu cilunod yn beth mor afres-

ymol, dilcs, a niwcidiol, fel po gadewid pob
dyn yn rhydd at ei ddowisiad, y byddai raid i

bawb yn eu hiawn bwyll ddewis gwasanaeth
Duw flaen eiddo eilunod. Felly y mae efo

yn cu hannog hwynt i ymlyniad cryfach wrth
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ynte duwiau yr Amoriaid, y rhai yr

ydych yn trigo yn eu gwlad : ond
niyfi, mi a'm tylwyth a wasanaethwn
yr Arglwydd.

16 Yna yr atebodd y bobl, ac y dy-

wedodd, Na ato Duw i ni adael yr
Arglwydd, i wasanaethu duwiau dy-

eithr.

17 Canys yr Arglwydd ein Duw yw
yr hw n a'n dyg ni i í'yny a'n tadau o

wlad yr Aifft, o d y caethiwed ; a'r

hwn a wnaeth y rhyfeddodau mawr-
ion hyny yn ein gwydd ni, ac a'n cad-

wodd ni yn yr holl ffordd y rhodias-

om ynddi, ac yn mysg yr holl bobl-

oedd y tramwyasom yn eu plith.

18 A'r Arglwydd a yrodd allan yr
holl bobloedd, a'r Amoriaid, preswjl-
%vyr y wlad o'n blaen ni : am hyny
Ginau a wasanaethwn yr Arglwydd;
canys efe yw ein Duw ni.

Dduw trwy eu dewisiad eu hunain. Ond myfi,
mi a'm tylwyth—efe a'i Leitliynasau, neu ei

weinidogion, y rhai oeddynt yn byw yn ei d
et"; canys nid ymddengys fod ganddo ef blant,

na daríod iddo erioed biiodi. A wasanaethion
yr Arglwydd—y Meistr goraf o bawb. Fel

pe dywedasai, Os bydd i chwi oU fod ujor

halogedig a direswm fel ag i ddewis eilunod

meirwon a gwael o flaen y gwir a'r bywiol
Dduw, fy mhenderfyniad diysgog i yw, y
bydd i mi, a'm teuíu hefyd cyn belled ag y
gallaf fi ddylanwadu arnynt, fod yn ffyddlou

a chyson yn ngwasanaeth yr Arglwydd hyd
ein bedd.

Adu, 16. Yna yr atehodd y bobl] Bawb o

honyut fel âg uu genau, Aa aio Duw i ni ad-
ael yr Arglwydd— ffieiddient y nieddwl o
wasanaethu eiluuod yn lle yr Arglwydd; a
gweddient fel hyn na byddai i Dduw byth ad-

ael iddyut wneyd peth mor ffol a drygionus.

Adn. 17, 18. Canys yr Arglwydd ein Dinu
yw yr hwn a'n dyg ni i fyny, Jfc] Yma y
maent yn cydnabod yr hyn a wnaethai Duw
iddyut hwy a'u tadau, megys y nodwyd uchod,
adn. 6—13, fel rheswm dros beidio gadael ei

wasanaeth ef.

Adn. 19. Ni ellwch wasanaeihu yr Argl-
wydd] Nid yw Josua yn cyfeirio at hollol

anallu naiuriol, canys felly buasai ei bender-
fyniad ef ei hun i wasanaethu yr Arglwydd,
a'i gynghor iddynt hwythau wneuthur liyny,

yn gu'bl ofer ; ond at anallu moesol, neu an-

îiawsder mawr, yr hyn a grybwylla efe, nid
i'w digaloni hwy yn ngwasanaeth Duw, ond
i'w hannog i fwy o ymdrecli. Gan hyny rhaid

deall y geiriau mewn un o'r tair ffordd hyn :

(1) Ni wnewch wasanaethu yr Arglwydd: yr
wyf yn rhagweled na fydd i cliwi gadw eich

gair, am y bydd i'ch llygredd a'ch hudoliaeth-
au eich attal. Neu, (2) Y mae y peth yn an-
hawddy ac yn gofyn mwy o wroldeb a sel naa
yr ydych yn ei feddwl. Neu ynte, (3) Ni
èllwch, am ei fod ef yn Dduw santaidd ac
eiddigus, oddieithr i chwi fwrw ymaith y duw-
iau a wasanaethodd eich tadau tuhwnt i'r afon.

19 A Josua a ddywedodd wrth y
bobl, Ni ellwch wasanaethu yr Ar-
glwydd; canys Duw santeiddiol yw
efe: Duw eiddigus yw ; ni ddy-
oddef efe eich anwiredd, na'ch pech-
odau.

20 O gwrthodwch yr Arglwydd, a
gwasanaethu duwiau dyeithr

;
yna

efe a dry, ac a'ch dryga chwi, ac efe

a'ch difa chwi, wedi iddo wneuthur i

chwi ddaioni.

21 A'r bobl a ddywedodd wrth Jo-

sua, Nage ; eithr ni a wasanaethwn
yr Arglwydd.

22 A dywedodd Josua wrth ybobl,
Tystion ydych yn eich erbyn eich hun,
ddewis o honoch i chwi yr Arglwydd
i'w wasanaethu. Dywedasant hwy-
thau, Tystion ydym.

23 Am hyny yn awT (eh efe) bwr-
iwch ymaith y duwiau dyeithr sydd

Canys Duw santeiddiol yw efe—yr hwn sydd
lanacli ei lygaid nag y gall edrych ar ddrwg,
Hab. i. 13. Duw eiddigus yio— dros ei an-

rhydedd a'i ogoniant, ei wasanaeth a'i addol-

iad, ac am hyny rhaid i chwi fwrw ymaith y
duwiau dyeithr sydd yn eich mysg, adn. 23.

Ni ddyoddef ef eich anwireddau ìia'ch pech-
odau—os bydd i chwi, y rhai ydych bobl iddo

ac yn ei wasanaeth, droseddu yn wirfoddol ei

gyfreithiau ef, ni âd efe i hyny ddianc yn ddi-

gosp ynoch chwi mwy nag mewn ereiU: gan
hyny ystyriwch pa beth yr ydych yn ei wneu-
thur wrth gymeryd Jehofa yn Dduw i chwi,

Adn. 20. gwrthodwch yr Arglwydd] Ar
ol i chwi unwaith ei ddewis ef a'i addoliad;

yna efe a dry, ac a'ch dryga chwi—a newidia
ei ymddygiad tuag atoch, ac a fydd mor lym
ag y bu erioed yn dirion a grasol. Efe a'ch

difa chioi, wedi iddo wneuthur i chwi ddaioni
—efe a edifarha am ei diriondeb blaenorol, a'i

ddaioui camddefnyddiedig a dry yn llidiog-

rwydd angherddol. Deddf annghyfnewidiol
Jehofa yw, ' Fy anrhydeddwyr a anrhyd-
eddaf fi, a'm dirmvgwyr a ddirmvgir,' 1 Sam.
ii. 30.

Adn. 21. Nage] Hyny yw, ni wrthodwn yr
Arglwydd, ac ni wasanaethwn dduwiau dy-
eithr, adn. 20 ; eithr ni a icasanaethion yr
Arglwydd—ac ef yn unig, fel na byddo iddo
ein difa na'n drygu. Felly nid oeddyut hwy
yn deall geiriau Josua fel yn cynwys analla
uaturiol, adn. 19.

Adn. 22. Tystion ydych yn eich erbyn eich
hun] Fel pe dywedasai Josua, A ydych chwi
yn foddlon i'r ardystiad deublyír hwu a wnaeth-
och heddyw (adn. 18, 21) godi yn eich erbyn
fel anudoniaeth, os bydd i chwi ar ol hyn wrth-
od yr Arglwydd ? Tysiion ydym—yr ydym
yn ystyried yr ardystiad hwn fel lhv o ffydd-
ìondeb i'r Arglwydd.
Adn. 23. Am hyny yn awr] Ebai Josua,

gan eich bod wedi tyngu IIw o ftyddlondeb o'r

newydd i wasanaethu yr Arglwydd, ac ef yn
unig ; bwriwch ymaiih y duwiaù dyeithr sy'dd
yn eich myífý—dechreuwch ddangos eich ffydd-
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Adnewyddu y cyfammod. JOSUA XXIV. Marwoìaeth Josua.

yn eicli mysg, a gostyngwch eicli

calon at Arglwydd Dduw Israel,

24 A'r bobl a ddywedasant wrtb
Josua, Yr Arglwydd ein Duw a was-
anaethwn, ac ar ei lais ef y gwran-
dawn-

25 Felly Josua a wnaeth gyfammod
â'r bobl y dwthwn hwnw, ac a osod-
odd iddynt ddeddfau, a barnedigaeth-
au, yn Sichem.

26 ^ A Josua a ysgrifenodd y geir-

iau hyn yn llyfr cyfraith Dduw, ac a

gymerth faen mawr, ac a'i gosododd
i fyny yno dan dderwen oedd yn agos
i gysegr yr Arglwydd.

27 A Josua a ddywedodd wrth yr

londeb iddo ef trwy daflu y rhai hyn ' i'r wâdd
ac i'r ystlumod :' gwel ar adn. 14. Dengys
hyn yn amlwg fod Josua yn brofl'wyd, yngallu
darllen tueddiadau eilunaddolgar eu meddyl-
iau, yn gystal a'u harferion dirgel gartref,

er eu bod yn gyhoeddus yn addolwyr y gwir

Dduw. A gostyngwch eich calon at Argl-
wydd Dduw Israel—ymadrodd rhyfedd yw
hwn, fod iddynt ostiong eu calon at un uwch
na hwynt ; fel pe buasent yn eu hystyried eu

hunain, neu eu duwiau cartrefol, yn uwch na
Cbreawdwr y bydoedd !

Adn. 24. 'AW bohl a ddywedasant wrthJo-
sud\ Y drydedd waith, fel y byddai y peth yn
elthafsafadwy trwy dystiolaeth driphlyg, adn.

18, 21.

Adn. 25. Felly Josua a wnaeth gyfammod
á'r bohll Yn llythyrenol, 'a doroddy cyfam-

mod,' gan gyfeirio at yr aberth a off'rymid ac

a hoUtid ar yr achlysur : gwel ar Gen. xv. 10.

Ac a osododd iddynt ddeddfau a barnedig-

aethau—hyny yw, gwnaeth y cyfammod hwn
yn ddeddf a barnedigaeth rwymedig arnynt

o'r newydd ; neu adroddodd ac adnewyddodd
ddeddfau Moses, yn foesol a seremoníol, fel

rheolau ac ammodau y cyfammod hwn. Modd
hynag, nid ydym i feddwl ddarfod i Josuaosod

unrhyw ddeddfau na barnedigaethau uewydd-
ion iddynt.

Adn. 26. A Josua a ysgrifenodd y geiriau

hy?i] Sef y cyfammod hwn, neu y cytundeb

riiwng y bobl'a'r Arglwydd, yn nghyda cbof-

nodiad o'i gadarnhad trwy hollti aberth : gwel

ar adn. 27- Yn llyfr cyfraith Dduw—yv
hwn a ysgrifenwyd gan Moses, ac a gedwid ar

ystlys yr arch, (Deut. xxxii. 9, 26,) yr hon

oed(í yn awr wedi ei dwyn o Silo i Sichem,

oddeutu wytb milldir o ff'ordd. Y mae yn deb-

ygol i'r un geiriau gael eu hysgrifenu hefyd

vn yr holl ailunau ag oeddynt yn mhlith y
Ìlwythau, os nid ar y maen hefyd. Ac a gy-

merth faen mawr— i fod yn dyst a chofeb o'r

vveithred hon, yn ol arferiad yr hen amseroedd

byny. Ac a'i gosododd ifyny yno dan dder-

yjgn—dan yr un dderwen, meddai yr luddew-

on, ag y cuddiasai Jacob y duwiau dani, Gen.

XXXV. 4. Yn agos i gysegr yr Arglwydd—
gerllaw y fan lle yr oedd yr arch a'r tabernad

y pryd hyny. Er y gwaherddid i*r Israeliaid

blanu llwyn yu yrayl yr allor, fel y gwnai y
cenhedloedd ; eto gallent godi allor, neu osod
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holl bobl, Wele, y maen hwn fydd yn
dystiolaeth i ni: canys efe a glywodd
holl eiriau yr Arglwydd, y rhai a lef-

arodd efe wrthym : am hyny y bydd
efe yn dystiolaeth i chwi, rhag i chwi
wadu eich Duw.

28 Felly Josua a ollyngodd y bobl,

bob un i'w etifeddiaeth.

29 1[ Ac wedi y pethau hyn, y bu
farw Josua mab Nun, gwas yr Argl-
wydd, yn fab dengmlwydd a chant.

30 A hwy a'i claddasant ef yn nher-
fyn ei etifeddiaeth, o fewn Timnath-
serah

;
yr hon sydd yn mynydd Eph-

raim, o du y gogledd i fynydd Gaas.
31 Ac Israel a wasanaethodd yr

yr arch, am dro, yn ymyl rhyw goeden fawr a
blanesid yno o'r blaen.

Adn. 27. Wele, y maen hwn fyddyn dyst-

iolaeth i m'] O'r cyfammod a wiiaed yn awr,
fel y garnedd gerig rhwng Laban a Jacob,

Gen. xxxi. 48. Canys efe a glywodd holl

eiriau yr Arglwydd—y rbai a lefarodd efe

trwy enau Josua, adn. 2— 13 ; yn gystal a
geiriau Josua, adn. 14, 15, 19, 20, 22, 23; a
geiriau y bobl hefyd, adn. 16—18, 21, 24.

Hwn sydd ddull cyffìelybiaethol o lefaru, fel

pe buasai y maen yn ddyn, ac yn clywed yr
liyn oll a ddywedwyd yn ngwneuthuriad y
cyfammod hwn. Awgrymir yma, os byddai
iddynt hwy annghofio y geiriau a thori y cyf-

ammod hwn, y byddent yn fwy caled a di-

deimlad na'r gareg farw. Tybia rhai fod y
maen hwn yn cynrychioli Crist, yr hwn yn
fynycb a elwir ynfaen, ac mai efe oedd y tyst

o'r cyfammod hwn.
Adn. 28. Felly Josua a ollyngodd y hoh^

Gan ymadael yn heddychol a brawdol â hwy
am y waith olaf yn y byd hwn ; hoh un i'w

etifeddiaeth— yn ngwahanol barthau y wlad,

a thubwnt i'r lorddonen. Y mae y Lxx yn
dodi adn. 31 i ddylyn yr adnod hon.

Adn. 29. Ac wedi y pethau hyh] Sef yn
ebrwydd ar ol hyny ; y bu fario Josua—yn
heddwch Duw, ar ol gorpben ei waith yn
ff'yddlon; yn fah dengmlwydd a chant— yr

un oed a Joseph o'r hwn yr hanasai, a deng
mlynedd yn ieuangach na Moses.

Àdn. 30. A hwy a'i claddasant ef yn nher-

fyn ei etifeddiaeth] Canys nid oeddid yn claddu

mewn dinasoedd a threfi yn yr amseroedd
hyny. O fewn Timnath-serah—yr hon oedd

ei etifeddiaeth ef ei hun, pen. xix. 50, ac yn
cynwys y ddinas a'i hamgylcboedd. Y mae
y Lxx yn chwanegu yraa, A dodasant gydag
ef yno, yn y hedd yn yr hwn y claddasant ef
y cyllyll cerig ä'r rhai yr enwaedodd efe hlant

Israel yn Gilgal, megys y gorchymynodd yr
Arglwydd wrth eu dwyn hwynt allan o'r

Aijft; ac y maent yno hyd heddyw. Y mae
St. Awstin yn dyfynu y geiriau liyn yn ei

ddegfed cwestiwn ar huffain ar lyfr Josua, y
rhai yn debygol a gymerth efe o ryw ailun o

eiddo y lxx. Y mae yn bur hynod nad oes

dim hanes am unrbyw alar cyhoeddus ara far-

wolacth y cadfridog enwog liwn, nac ychwaith

am Eleazar. Y mae yn debyg, gan iddo gael



Claddu esgyrn Joseph, JOSUA XXIV. Marwolaeth Eleazar.

Arglwydd holl ddyddiau Josua, a
holl ddyddiau yr benuriaid a fu fyw
ar ol Josua, ac a •wybuasant boU
waith yr Arglwydd a wnaetbai efe er

Israel.

32 \ Ac esgyrn Josepb y rhai a
ddygasai meibion Israei i fyny o'r

Aiíî't, a gladdasant bwy yn Sichera,

ei gladdu o fewn ei etifeddiaeth ei hun, ddar-

fod iddo wahardd pob ihwysg anghladdol, a
pheri iddynt ei gladdu yn ddirgel.

Adn. ^ì. Ac Israel a wasanaethodd yr Ar-
glwydd holl ddyddiau Josua] Er fod eilun-

addoliaeth dirgelaidd yn eu plith, adn. 14, 23,

eto nid oedd dim eilunaddoliaeth cyhoeddus
neu gyfFredinol hoU ddyddiau Josua ; a holl

ddyddiau yr henuriaid—y rhai a fuont byw
ar oi Josua. Tybia Calmet fod hyn yn cyn-
wys oddeutu pymtheg mlynedd yn unig, gan
fod y rhan fwyaf o'r henuriaid mewn gwth o
oedran pan fu farw Josua. Tra yr oedd Jo-

sua yn fyw, yr oedd crefydd yn cael ei chadw
i fyny dan ei ofal a'i ddylanwad ef ; ond ar ol

iddo ef a'r henuriaid farw, buan y dirywiodd.
Mor dda i'r eglwys Gristionogol ydyw fod

Crist, ein Josua bendigedig ni, fytîi gyda hi

trwy ei Ysbryd, ac y bydd iddo yn barhaus
fod hyd ddiwedd y byd ! Mat. xxviii. 20.

Adn. 32. Ac esgyrn Josej)h] Yr hwn a fu-

asai farw er's yn agos i ddau gant o flynyddau
cyn hyn yn yr Aiíít, ac a ' roddasai orchymyn
am ei esgyrn,' na fyddai iddynt orphwys mewn
bedd nes i Israel orphwys yn ngwlad yr add-
ewid. A ddygasai meibion Israel i fyny oW
Aifft— gan eu cario gyda hwy yn eu holl

deithiau a'u crwydriadau : gwel ar Gen. 1.

25, 26, Exod. xiii. 19, Heb. xi. 22. A gladd-
asant hivy yn Sicheni— cymerodd y claddiad
hwn le ond odid yn ebrwydd ar ol iddynt
orchfygu Canaan, a'i rhanu rbwng y Uwyth-
au ; canys nid yw yn debyg ddarfod i hyn gael
ei oedi byd ar ol marwolaeth Josua. Modd
bynag, tybia rhai mai ar y cynulliad diweddaf
hwn o gynrychiolwyr Israel yn Sichem y
claddwyd esgyrn Joseph ; ac mai hyn oedd un
rheswm o eiddo Josua dros alw ara danynt
yno, adn. 1. Mewn rhan oWmaes a brynasai
Jacob gan feibion Ilemor tad Sichem—gwel
ar Gen. xxxiii. 19. A bu i feibion Joseph yn
etifeddiaeth— yn enwedig i Iwyth Ephraim
wrth goelbren.

Adn. 33. Ac Eleazar mah Aaron a fu
farw] Ond odid oddeutu yr un amser a Jo-
sua, neu yn fuan wedi hyny ; er y tybia rhai

iddo ei orfucheddu ef chwe biynedd. Dyw'ed
yrluddewoni Eleazar gasglu Israel yn nghyd
ychydig cyn marw, i'w cynghori hwy i lynu
wrth yr Arglwydd, megys y gwnaethai Josua;
ac yna iddo ddyosg ei wisgoedd archoÖ'eiriadol

oddiam dano, a'u gwisgo am Phinees ei fab.

A chladdasant ef yn mryn Fhinees ei fab—

mewn rban o'r maes a brynasai Ja-
cob gan feibion Hemor tad Sicbem,
er can darn o arian ; a bu i feibion

Joseph yn etifeddiaeth.

33 ^ Ac Eleazar mab Aaron a fu

farw : a chladdasant ef yn mryn Pbi-
nees ei fab, yr hwn a roddasid iddo
ef yn mynydd Ephraim,

â'r hwn ond odid yr anrhegwyd Phinees, fel

arwydd o barch yr hoU genedl iddo am ei sel,

ei wroldeb, a'i ddefnyddioldeb ; ac fel y byddai
yn fwy cyfleus iddo i fod gyda'r arch^ yr hon
oedd y pryd hyn yn Silo, yn agos i'r lle hwnw

;

tra yr oedd y dinasoedd a roddwyd i'r off'eir-

iaid yn rhandiroedd Juda, Benjamin, a Sime-
on, yn mhell o Silo, ond yn agos i Jerusalem,
lle yr oedd yr arch wedi hyn i gael ei sefydlu.

—Yn niwedd y bennod hon y mae y lxx yn
chwanegu y tairadnod ganlynol :

' 34 Y dydd
hwnw meibion Israel, gan gymeryd i fyny arch

cyfammod Duw, a'i dygasant hi gyda hwy oddi

amgylch : a Phinees a fu yn archoff'eiriad yn
lle ei dad hyd ei farwolaeth ; ac efe a gladd-

wyd yn Gabaath, yr hon a berthynai iddo ei

hun. 35 Yna meibion Israel a aethant bob
un i'w le ei hun, ac i'w ddinas ei hun. 36 A
meibion Israel a addolasant Astarte ac Astar-
oth, a duwiau y cenhedloedd oddiamgylch: a'r

Arglwydd a'u rhoddodd hwynt yn nwylaw
Eglon brenin Moab, ac efe a ormesodd arnynt
ddeunaw mlynedd.'
Adfeddyliadau.—Addefir yn gyff'redin i'r

pum adnod ddiweddaf yn y bennod hon, sef

adn. 29—33, yn gystal a'r tair adnod ucliod y
ihai a geir yn nghyfieithiad y Lxx, pa un byn-
ag ai eu bod yn ddilys ai peidio, gael eu hys-
grifenu gan law ddiweddarach nag eiddo Jo-
sua ; canys ni all neb roddi hanes am ei far-

wolaeth a'i gladdedigaeth ei hun. Gallasai

Eleazar ysgrifenu y pedair gyntaf, neu gall-

asai Phinees neu Samuel euchwanegu hwynt,
i ddwyn yr hanes i lawr fel ag i'w chysyiltu

â'u hamserau eu hunain, ac felly gadw llinyn

yr hanesiaeth yn ddidor. Y mae hyn yn beth

cyffredin : cawn lawer o ddynion yn ysgrifenu

hanesion eu bywydau eu hunain, y rhai, yn yr
amgylchiadau olaf, a orphenir gan ereill ; a
phwy erioed a feddyliodd am gyhuddo dilys-

rwydd y rhan fiaenaf, am fod y rhan ddi-

weddaf yn waith llaw wahanol? Ni ddarfa
i attodiad Hirtius erioed ddiddymu dilys-

rwydd Esboniadau Ccesar ; na gwaith Çuin-
tus Smyrnceus, eiddo Iliad ac Odyssey IIo-

ììier ; na'r trydydd liyfr ar ddeg o'v jEneid^
gan MapheusViggius,ddì\\&rwsdd ydeuddeg
blaeuorol, fel gwir waith Yirgil. Dylem fod

yn ddiolchgar fod llaw gyfaddas a ffyddloa

wedi chwanegu y pethau hyny nas gallai yr
awdwr gwreiddiol eu hysgrifenu, ac heb ba
rai y buasai y gwaith yn ammherffaith. Gwel
y rhagarweiniad i lyfr Josua.
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LLYFR

Y BARNWYR.
T BARifWTR oedcl3'nt yr ynaclon gonichel a reolent y genedl Hebreaidd o yn fuan ar ol dyddiau Josua

liyd amser SauL Y llywodraeth y pryd hyny oedd Dduu'lywiadaeth, canys Jehofa ei bun ocdd ea
Brenin ; a'r BARNATrn oeddynt ei raglawiaid ef, y rhai a ddewisai cfe, mewn achos o drallod a pherygí
gwladwriaethol, i ly wio ao arwain Israel cyn iddynt gael brenin. Yr oeddynt rywbeth yn debyg i

suffctes y Carthaginiaid, archons yr Atlieniaid, a dictators yr lien Rufeiniaid. Nid oeddynt yn llyw-
odraethwyr trefdadol, ac nid oedd y swydd yn un barhaus, eithr yn bodoli pan fyddai achos am daniç
canys yr oedd aniserau pryd na feddai y genedl farnwyr, fel y cawn weled yn nghorff yr hanes. Feí
brenhinoedd, y barnwyr a wnaeut heddwch neu ryfel ; a hwy a ddialent anrliydedd í)uw yn erbya
eilunaddoliaeth. Ni chodent deyrnged, eithr eu cylUd oedd gynwysedig mewu anrhegion. Parhau-
sant mewn awdurdod, yn ol Lightfoot ac ereill, am 299 o flynyddau, yn ol ereill 309, ac yn ol ereill

839 ; ond y niae yr amser cywir yn dra anhawdd ei benderfynu : gwel ar Act. xiii. 20. Bu 16 o
farnwyr o Othniel hyd Samuel, am yr oll o ba rai y darllenwn yn y Ilyfr hwn oddieitlir y ddau olaf,

Eii a Samuel, y rhai y cawn eu hanes yn Ilyfr cyntaf Samuel. Cafodd j'sgrifeniad y llyfr hwn ei
briodoîi i Phinccs, Hczecia, Ezeciel, ac £zra ; eithr y dyb gyffredin yn awr yw, niai Sanmcl a'i hys-
grifenodd, yr hwn oedd yr olaf o'r barnwyr. Heb y Ilyfr hwn nis gallasai hanes plant Israel fod yn
berífaith a chyûawn. Cynwysa, (1) Hanes y genedl tra y bu yr henuriaid a gydoesent â Josua yn
fyw, pen. i a ii. (2) Helyntion y genedl dan Iywodraeth y barnwyr o Othniel hyd Samson, pcn. iii

—xvi. (3) Hanes Ilygriad y genedl ar ol marwolaetli Josua, ei heilunaddoliaetb, a'r trueni a ddaeth
ar Iwyth Beujamin yn ganlyuol i'wgweitbred ysgeler i ordderchwraig y Leliad, pen. xvii—xxi.

PENNOD I.

AC -wedi marw Josua, meibion Is-

rael a ymofynasant â'r Arglwydd,
gan ddywedyd, Pwy a â i f'yny dros-

om ni yn erbyn y Canaaneaid yn flaen-

af, i ymladd â bwynt ?

2 A dywedodd yr Arglwydd, Juda
a â i fyny: wele, rboddais y wlad yn
ei law ef.

3 A Juda a ddywedodd wrtb Sime-

on ei frawd, Tyred i fyny gyda mii'm
rbandir, fel yr ymladdom yn erbyn y
Canaaneaid; a minau a áf gyda tbi

PBN. I. Adn. 1. Ac tvedi mario Josua] Pa
mor fuan ar ol marw Josua y dygwyddodd
hyn nis gallwn ddywedyd ; ond y niae yn
debyg nad yn hir. JJeibion Israel a ymnfijn-

asant aV ArgUoydd—yn Silo, trwy yr Urim
a'r Tliummin gan yr archoffeiriad. Pwy a â

i fìjny drosora ni yn erbyn y Canaaneaid yn
fiaenaf— nid pa r a gymerai y flaenoriaeth

yn lle Josua a feddylir, eitlir ])a Iwyth a ym-
osodai gyntaf ar y C'anaaneaid gweddill. Dy-
njunent gael meddwl Duw am y peth, fel y
ífordd sicraf i Iwyddo ; ac os llwyddent yn yr

ymosodiad cyntat' ar ol colli eu blaenor, byddai

hyny yn galondid i'r llwythau ereill yn eu

gwalianol randiroedd. Fel yr oedd Isracl yn

awr yn lluosogi, yr oedd arnynt eisiau ycliwa-

neo' dir a dinasoedd ; ac ciddynt hwy oedd y
cwbl, ond iddynt yru y Canaaneaid ymaith.

Adn. 2. Jiida a â ijyny\ Am mai ele oedd

y llwytli lluosocaf, cryl'af, a niwyaf dewr, a'r

tebycâf Iwyddo, yr hyn a fyddai yn galondid

i'r lleill. Ilefyd yr oedd y Canaancaid yn

lluosog a chryfion yn y partliau hyny, ac yr

oedd yn angcnrlieidiol iddynt gacl eu trechu

cyn iddynt fyned yn rhy gryfion. Wele^

rhoddais y n'lad yn ei law e/'—sef y rhandir

pertliynol iddo. Yr oedd hyn yn annogaetli

gref i Juda cyn dcchrcu ar ci ymosodiad.

Adn. 3. A Juda a ddywedodd wrth tSimeon

Ö2

i'tb randir ditbau. Felly Simeon a
aetb gj'dag ef.

4 A Juda a aetb i fyny; a/r Argl-
wydd a roddodd y Canaaneaid a'r

Pbereziaid yn eu Uaw bwynt: a Uadd-j

asant o bonynt, yn Bezec, ddengrail o
wr.

5 A bwy a gawsant Adoni-bezec
yn Bezec : ac a ymladdasant yn ei er-

byn ; ac a biddasant y Canaaneaid a',r

Pbereziaid.

G Ond Adoni-bezec a ffôdd ; a bwy
a erlidiasant ar ei ol ef, ac a'i dalias-

eifrau'd] Yr oedd y ddau Iwyth hyn ynber-
thynasau agos, trwy fod eu tadau, Juda a Si-

raeon, yn frodyr o'r un tad a mara. Ilefyd,

yr oeddynt yn byw yn agos i'w gilydd, trwy
fod etifeddiaeth Simeon o fewn etifeddiaeth

Juda, pen. xix. 1. FeUy Simeon a aeth yydag

ef—ymunodd y ddwy íyddin dau un cadfridog

cyffredinol.

Adn. 4. A'r Argìwydd a roddodd y Ca-

naaneaid á'r Phereziaid yn eu llaw hwynt]
Y niae y Canaaneaid yma yn arwyddo un o'r

saith Iwyth Canaaneaidd, i'w wahaniaethu

oddiwrth y Fhereziaid. Yn Bezec—yr oedd

dinas o'r enw yma yn ilwyth Manasse, Ue yr

oedd y Phereziaid yn cartrefu; (gwel ydar-

lunleni;) a rhaid fod un arall yn llwyth Juda,

am yr hon y sonir yma, neu ynte fod milwyr
Juda a Simcon wedi myncdtufaes i'w terfynau

eu hunain.

Adn. .5. A hwy a yawsant Adonihezec yn
Bezec] Ystyr y gair Adoni yw arglwydd; a'r

mcddwl yw, fod arghoydd neu frenin Bezoc

gartrcf ])an yniosodasant ar y ddinas, er iddo

ffoi wedi hyny o honi.

Adn. G. Ac a dorasant fodiau ei ddwylaio

ef] Fel na fyddai yn alluog i dynu niown bwa
na thrin oi gledd; a'i draed—sef bodiau ei

draed, fel nad allai yniüd ar ül ei elyniou ua

dianc rhagddynt ; gwel isod.
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ant ef, ac a dorasant fodiau ei ddwy-
law ef a'i draed.

7 Ac Adom-bezec a ddywedodd,
Deg-a-thriiigain o frenhinoedd, wedi
tori bodiau eu dwylaw a'u traed, a fu

yn casglu eii hwyd dan fy mwrdd i

:

fel y gwnaethym, felly y talodd Duw
i mi. A hwy a'i dygasant ef i Jeru-
salem ; ac efe a fu farw yno.

8 (A meibion Juda a ymladdasant
yn erbyn Jerusalem ; ac a'i henniUas-
ant hi, ac a'i tarawsant â min y cledd-

yf ; a llosgasant y ddinas â thân)

9 ^ Wedi hyny meibion Juda a

aethant i waered i ymladd yn erbyn y
Canaaneaid oedd yn trigo yn y myn-
ydd, ac yn y deau, ac yn y gwastad-
edd.

10 A Juda a aeth yn erbyn y Ca-
naaneaid oedd yn írigo yn Hebron
(ac enw Hebron o'r biaeu oedd Caer
Arba) a hwy a laddasant Sesai, ac

Ahiman, a Thalmai.
11 Ac efe a aeth oddiyno at drigol-

Adn. 7. Deg-a-thritigain o frenhinoedd]
Gynt yr oedd j^enaeth poh dinas neu dref fawr
yn cael ei alw yn fienin. Wedi íori bodiau
eu dwylaw a\i traed— o dio i dro yn ystod ei

ryfeloedd a'i deyruasiad ef. A fa yn casglii

eu bwyd dan fy mwrdd i—yn casglu y liiw-

sion a syrthient oddiar y bwrdd, neu yn yin-

borthi ar ryw weddillion gwael a daflai efe

iddynt nieg-ys i gynifer o g\vn. Gosodai hwynt
dan ei fwrdd, fel y eallai ynioifoleddu yn eu
darostyntriad hwy, a'i oruchafiaeth ei liun ar-

nynt. Ond dichon mai yniadrodd diarebol yw
hwn, yn arwyddo eu bod wedi eu darostwng
i'r gaethwasanaeth isaf. Fel y giunacthym—
i'r brenliinoedd hyny, fellg y talodd Duio i

mi—yniddengys oddiyma fod gan frenin Bezec
wybodaeth o'r gwir Dduw, a thyb briodol am
ddwyfol ragluniaeth. Ni sonia efe am dduw-
iau, yn ol arfer y j)aganiaid ; ond am Dduw,
yn y rhif unigol : a dichon mai yr arwydd
Ììwn o edifeirwch, a flTydd yn y gwir Dduw,
oedd yr achos i'r Israeliaid arbed ei fywyd.
A hwy a'i dggaaard cf i Jerusalem—i'w ga'dw

yno yn garcharor hyd ei farwolaeth.—Nid yw
TOHi Y BODIAU yn gosp anadnabyddus mewn
lianesiaeth gyffredin ; canys dywed yliJlian

ddarfod i'r Atheniaid, ar gais C/con, orchy-

myn tori bodiau deheulaw holl drigolion ynys
JEgina, fel ag i'w hanalluogi i ddal gwaew-
ífon : gwel Var. íliat. lih. ii. c 9. Aiferai y
Eimfeiniaid ac ereill, y rhai na liofifent fywyd
niilwraidd, dori ymaitli eu bodiau eu hunain,

fel ag i fod yn analluog i wasanaethu yn y
fyddin.

Adn. 8. A meibion Juda a ymladdasant yn
erbgn Jerusalern, <^'c] Tybia rhai fod hyn yn
cyfeirio at y rhyfel yn amser Josua, pryd y
gorclifygodd efe ei byddin, ac y crogodd ei

brenin, Jos. x. 26 ; tra y tybia ereill mai cyf-

eiriad sydd yma at y rhyfel bresenol : ac y
mae hyny yn debycacb, gan y priodolir y

ion Debir (ac enw Debir o'r blaen
oedd Ciriath-sepher)

12 A dywedodd Caleb, Yr hwn a
darawo Ciriath-sepher, ac a'i hennillo
hi, mi a roddaf Achsah fy merch yn
wraig iddo.

13 Ac Othniel mab Cenaz, brawd
Caleb, ieuangach nag ef, a'i hennill-

odd hi. Yntau a roddes Achsah ei

ferch yn Avraig iddo.

14 A phan ddaeth hi i mewn ato ef,

hi a'i hannogodd ef i geisio gau ei

thad ryw faes : a hi a ddisgynodd
oddiar yr asyn. A dywedodd Caleb
wrtlîi, Beth a fyni di ?

15 A hi a ddywedodd wrtho, Dyro
i mi fendith : canys gwLid y deau a
roddaist i mi ; dyro i mi hefyd ífyn-

nonau dyfroedd. A Caleb a roddodd
iddi y ff)'nnonau uchaf, a'r ífynnonau
isaf.

16 ^ A meibion Ceni, chwegrwn
Moses, a aethant i fyny o ddinas y
palmwydd gyda meibion Juda, i an-

weithred i feibion Juda. Llosgasant y ddin-
as â tliân—sef rlian o honi : gwel ar Jos. xv.
63. Yr oedd Adoni-bezec, fel y darüenwn
uchod, yn cael ei gadw ar ol hyny niewa
rhyw g\vr o honi, a'i Jebusiaid yn preswylio
ynddi, adn. 21.

Adn. 9. Wedi hyny] Sef wedi enniU Jeru-
salem.

Adn. 10—15. A Jiida a aeth yn erbyn y
Canaaneaid, òçc.] Cawsom sylwedd yr adnod-
au hyn o'r blaen yn Jos. xv. 13— 19, lle yr
eglurwyd hwynt yn fanwl ; ac feliy rhaid eu
bod yn cael eu crybwyll yno meun tfoidd o^

ragflaeniad, neu yma mewn fiordd o ailad-*

roddiad.

Adn. 16. ^ nìeibion Ceni, chwegrwn Moses]
Am hanes Jethro neu Hobab, chwegrwn Mo-
ses, gwel ar Num. x. 29, a'r lleoedd ag v cyf-
eiiir atynt yno ; ac ymddengys ei fod yîi cael
ei alw yn Ceni, oddiwrth y bobl ag yr hanai o
honynt, Num. xxiv. 21, 22. A aeíh'ant ijyny

diìinas y palmwydd—sef o Jericlio, yr hon
a elwir feliy, Deut. xsxiv. 3 ; nid yn wir o'r

ddinas, yr hon a ddystrywiesid, ond o'r dir-

iogaeth berthynol iddi ; neu gaÌIai fod rhvw
gr o honi yn aros, neu faesdref beitinnol
iddi : gwel ar Jos. vii. 26. lanialwch Juda,
yr hwn sydd yn neau Arad—neu yn rhan dde-
heuol gwlad ÌL'anaan, lle y safai Arad, Num.
xxi. 1. Ac a drigasant gyda'r bobl— gyda
gwr Juda, lle y buont yn aros hyd ddyddiau
Saul, yn draphlith à'r Ámaleciaid. Tan gaf-
odd Saul orchymyn gan Dduw i ddyfetha yr
Amaleciaid, efe a anfouodd genadwri at y Ce-
neaid i ymadael oddiwrthynt, 1 Sam. xv. 6.
Oddiwrthynt liwy yr hanodd Hemath, tad ty-
Iwyth líechab, 1 Ciou. ii. 55 : gwel ar Jer.
XXXV. 1, &c.

Adn. 17. A Juda a aeth gyda Simeon ei

frawd] Yn ol eu haddewid, adn. 3. Ar oî
gorchfygu y Canaaneaid yu rhandir Juda,
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ialwch Juda, yr Lwn sydd yn neau
Arad : a hwy a aethant ac a drigas-

ant gyda'r bobl.

17 A Juda a aeth gyda Siraeon ei

frawd : a hwy a darawsant y Canaan-
eaid oedd yn preswylio yn Sephath,

ac a'i difrodasant hi. Ac efe a alwodd
enw y ddinas Hormah.

18 Juda hefyd a enniUodd Gaza a'i

therfynau, ac Ascalon a'i therfynau,

ac Ecron a'i therfynau.

19 A'r Argl.vydd oedd gyda Juda

;

ac efe a oresgynodd y mynydd : ond
ni allai efe yru allan drigolion y dyflf-

ryn ; canys cerbydau heiyrn oedd

ganddynt.
20 Ac i Caleb y rhoisant Hebron

;

fel y llefarasai Moses : ac efe a yrodd
oddiyno dri mab Anac.

21 Ond meibion Benjamin ni yras-

ant allan y Jebusiaid y rhai oedd yn
preswylio yn Jerusalem : ond y mae
y Jebusiaid yn trigo yn Jerusalem

aethant i ymosod arnynt yu awr yn rhandir

Simeon. Ac efe a alwodd enw y ddinas Hor-

mah—Sìf lle wedi ei ddiofrydu i ddystryw.

Tybia (Jlarke mai yr un orchwyliaeth yw hon

ag a grybwyllir Num. xxi. 1—3 ; ac os felly,

rhaid eí bod wedi ei chwanegu yno ar ol amser

Moses, gan Ezra neu Samuel, i broíi fod add-

uned Israel wedi ei chyflawni : ond barna

Poole, Benson, ac ereiU, mai rhyw Hormah
arall yw hon, yn cael ei galw ar yr un enw
am yr un achos.

Adn. 18. Juda hefyd a ennillodd Gaza,

^•C.] Y mae gwahaniaeth hynod yma yn nghyf-

ieithiad y lxx :
' Oud Juda ni feddiannodd

Gaza na'i therfynau, nac Ascalon na'i ther-

fynau, nac Bcron na'i therfynau, nac Azotus

na'i lleoedd cyfagos.' Dywed Josephus hefyd

na chymerodd yr Israeliaidddim ond Ascalon

ac Azotus, eithr na chymerasant Gaza nac

Ecron; a dengys yr holi hanes fod y dinasoedd

hyn yu meddiant y Philistiaid, nid yr Israel-

iaid. Ond os darfu i'r Israeliaid eu henniU

bwynt y pryd hyn, fel y dywed y testyn He-

breig, y mae yn sicr iddynt eu coUi yn fuan

ar oî hyny.
Adn. 19. A'r Arglwydd oedd gyda Juda]

Ac am hyny efe a oresgynodd y mynydd—
hyny yw, a yrodd allan drigolion y rhanau

mynyddig, y rhai yr oedd eu gwlad yn rhy

anwástad iddynt allu defnyddio cerbydau hei-

yrn. Ond ni allai efe— sef t Juda, yru
allan drigolion y dgjfryn— o herwydd eu

hannghrediniaeth ; canys wrth wcled fod gan

wr y dyffryn gerbydau heiyrn, darfu iddynt

anhyderu yn ngallu Duw i'w dyfetlia, trwy

yr hyn y cythruddasant yr Arglwydd i dynu
yn ol ei law gynorthwyol. Felly y dywed
Jonalhan ben Üzziel, yr alleirydd Caldeaidd:
* A GAIR Jehofa a gynorthwyai d Juda, a

hwy a ddiwreiddiasant drigolion y myuydd-
oedd ; eithr wedi hyny, ar ol iddynt bechü,

Bid allent ddiwreiddio trigolion y gwastadedd,

04

gyda meibion Benjamin hyd y dydd
hwn.

22 ^ A th Joseph, hwythau hefyd
a aethant i fyny yn erbyn Bethel : a'r

Arglwydd oedd gyda hwynt.
23 A thylwyth Joseph a barasant

chwilio Bethel (ac enw y ddinas o'r

blaen oedd Lus)
24 A'r yspiwyr a welsant r yn dy-

fod allan o'r ddinas ; ac a ddywedas-
ant wrtho, Dangos i ni, atolwg, y
ffordd yr eir i'r ddinas, a ni a wnawn
drugaredd â thi.

25 A phan ddanghosodd efe iddynt
hwy y ffordd i fyned i'r ddinas, hwy a
darawsant y ddinas â min y cleddyf

;

ac a ollyngasant ymaith y gr a'i

holl deulu.

26 A'r gr a aeth i wlad yr Heth-
iaid ; ac a adeiladodd ddinas, ac a al-

wodd ei henw Lus : dyma ei henw hi

hyd y dydd hwn.
27 T[

Ond ni oresgynodd Manasse

am fod ganddynt gerbydau heiyrn.' Gadawyd
hwynt yn awr i'w nerth eu hunain, a*u gel-

ynion a Iwyddasant yn eu herbyn.

Adn. 20. Ac i Caleb y rhoisant Hebron]
Gwel hyu yn cael ei egluro ar Jos. xiv. 12
—15.
Adn. 21. Ond y mae y Jebusiaid yn trigo

yn Jerusalem gyda meibion Benjamin hyd y
dgdd hwn] Yn Jos. xv. 63, dywedir yr un
peth am feibion Juda; canys yr oedd rhan o

Jerusalera yn llwyth Juda, a rhan yn llwyth

Benjamin; ac ni Iwyr yrwyd hwynt aliaa

oddiyno hyd ddyddiau Dafydd : gwel ar Jos.

XV. G3.

Adn. 22. A thy Joseph] Sef llwyth Eph-
raim ; a aethant i fyny yn erbyn Bethel—ni

chymerwyd Betheí gynt gan Josua, er iddo

gymeryd Ai, yr hon oedd o fewn oddeutu tair

raiUdir iddi : ond efe a laddodd ei milwyr,

Jos. viii. 17.

Adn. 23. A thyhoyth Joseph a barasant

chwilio Bethel] Sef chwilio y fynedfa fwyaf
diberygl ati, ac ansawdd ei cliaerau. A c

enw y ddinas o'r blaen oedd Lus—yr hyn a

arwydda aZmonneu ^newe/i; agelwid hi felly

ond odid am fod Hawer o'r coed hyny yn tyfu

yno. Dywed yr luddewon fod y ddinas yn
gauedig oU o amgylch fel cneuen, heb un fyn-

edfa iddl, nac o honi, ond trwyogof neu ífordd

dan-ddaearol : gwel ar Gen. xxviii. 19.

Adn. 24. Dangos i ni, atolwg, y ffordd yr

eir i'r ddinas] Sef genau yr ogof, neu y íFordd

dan-ddaearol, fel y sylwyd uchod ; a ni a

wnawn drugaredd â thi—a'th arbedwn di a'th

deulu, fel yr arbedwyd Rahab yn Jericho.

Adn. 25. A oUyngasant ymaith y gwr a'i

holl deulu] Yn ngliyda'i feddiannau hefyd, fel

yr ymddengys oddiwrth ei waith yu adeiladu

dinas, adn. 26.

Adn. 26. A'r gwr a aeth ì wlad yr Heth'

iaid] I ryw le yn Arabia fel y meddylir, 11«

yr enciliodd yr Hethiaid pan «u gyrwyd allan
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Beth-sean na'i threfydd, na Thaanach
na'i threfydd, na thrigolion Dor na'i

threfydd, na thrigolion Ibleam na'i

threfydd, na thrigolion Megido na'i

threfydd : eithr mynodd y Canaan-
eaid breswylio yn y wlad hòno.

28 Ond pan gryfhaodd Israel, yna
efe a osododd y Canaaneaid dan
dreth ; ond nis gyrodd hwynt ym-
aith yn llwyr.

29 f Ephraim hefyd ni yrodd allan

y Canaaneaid oedd yn gwladychu yn
Gezer ; eithr y Canaaneaid a breswyl-

iasant yn eu mysg hwynt yn Gezer.

30 II A Zabulon ni yroddd ymaith
drigolion Citron, naphreswylwyr Na-
halol; eithr y Canaaneaid a wladych-
asant yn eu mysg hwynt, ac a aeth-

ant dan dreth.

31 H Ac Aser ni yrodd ymaith drig-

olion Acco, na thrigolion Sidon, nac
Alab, nac Achzib, na Helbah, nac
Aphic, na Rehob

:

32 Ond Aser a drigodd yn mysg y

gan Josua. Ac a adeiladodd ddinas—am fod

ei gyfoeth yn fawr a'i deulu yn lluosog. Ac
aalwoddei henw Lus— i fytholi enwgwreidd-
iol ei ddinas ei hun, adn. 23.

Adn. 27. Ond ni oresgynodd Manasse] Sef
yr hanner llwyth a drigent yn Nghanaan.
Belh-sean— er ei hod yn eiddo iddynt: gwel
Jos. xvii. 11.

Adn. 28. Ond pan gryfhaodd Israel] Sef
llwyth Manasse, niewu nifer a nerth, fel ag i

fod yn drech na'u gelyniou ; yna efe a osod-

odd y Canaaneaid dan dreth—er mwyn cael

elw oddiwrthynt. Yn hyn hwy a droseddas-

ant y gyfraith, yr hou a orchymynai iddynt

ddyfetha neu yru ymaith y fath eilunaddolwyr
o'u mysg.
Adn. 29. Ephraiin hefyd ni yrodd allan y

Canaaneaid oedd yn gwladychu yn Gezer]
Er eu bod yn llwyth cyfan, lluosog, anerthol;

eithr y Canaaneaid a hresioyliasant yn eu

mysg— gan wasanaethu dan dreth, Jos. xvi.

10: felly hefyd y LXX.
Adn 30. Â Zabidon ni yrodd ymaith, ^^c.]

Gwcl ar Jos. xix. 10—15.

Adn. 31. Ac Aser ni yrodd ymaith, Sçc.]

Gwel ar Jos. xix. 24—31,

Adn. 32. Ond Aser a drigodd yn mysg y
Canaaneaid] Ymddengys oddiyma fod Aser
mewn gwaeth cyíiwr na'r Uwytliau ereiU. Am
y lleill, dywedir fod y Canaaneaid yn trigo yn
eu mysg hwynt ; ond am Aser, ei fod ef yn
trigo yn mysg y Canaaneaid, fel pe buasai heb
feddiant o'r wlad, a than eu llywodraeth hwy.

Adn. 33. A Naphtali ni yrodd allan, ^~c.]

Gwel ar Jos. xix. 32—39.

Adn. 34:. A'r Amoriaid a yrasant feibion
Dan i'r mynydd] Yn union fel y gyrodd y
Rhufeiniaid yr hen Frython i fynyddoedd
Cymru, ac y gyrodd yr ymsefydlwyr Brutan-
aidd yn America yr Indiaid brodorol i'r coed.

Adn. 35. Eto llaw t Joseph a orthrech-

Canaaneaid, trigolion y wlad ; canys
ni yrasant hwynt allan.

33 ^ A Naphtali ni yrodd allan

breswylwyr Beth-semes, na thrigol-

ion Beth-anath ; eithr efe a wladych-
odd yn mysg y Canaaneaid, trigolion

y wlad : er hyny preswylwyr Beth-
semes a Beth-anath oedd dan dreth
iddynt,

34 ^ A'r Amoriaid a yrasant feib-

ion Dan i'r mynydd : canys ni adaw-
sant iddynt ddyfod 1 waered i'r dyff-

ryn.

35 A'r Amoriaid a fynai breswylio
yn mynydd Heres yn Ajalon, ac yn
Saalbim : eto llaw t Joseph a or-

threchodd, a'r Am.oriaid fuant dan
dreth iddynt.

36 A therfyn yr Amoriaid oedd o
riw Acrabbim, o'r graig, ac uchod.

PENNOD II.

A C angel yr Arglwydd a ddaeth i

-^ fyny o Gilgal i Bochim, ac a ddy-

odd] Sef llaw yr Ephraimiaid, y rhai a gy-
northwyasant eu brodyr y Daniaid yn erbyn
yr Amoriaid.
Adn. 36. O riw Acrabbim] Yr hwn oedd

yn rhan ddeheuol Canaan, Jos. xv. 2, 3, ac yn
cyraedd oddiyno tua'r gogledd. O'r graig—
neu ddinas Fetra yn Idumea ; ac uchod—sef

tuhwnt i'r lle hwnw. Chwanegir hyn i ddan-
gos gallu mawr a helaethrwydd tir y bobl
hyn.

PEN. II. Adn. 1. Ac angel yr Arglwydd]
'Yn debygol rhyw brofficyd ag ydoedd yn
byw yn Gilgal.'

—

Boothroyd. 'Rhyw^en-
ad dynol annghyffredin, y rhai yn fynych a
elwir yn angylíon.'—Clarre. ^ Phinees yr
archoffeiriad.'

—

Jonathan ben Uzziel. Ond
tybia Eenson, Coke, GiII, Henry, Lightfoot,

Patrick, Poole, Scott, Sutcliffe, ac amrai er-
eill, mai Angel mawr y cyfammod, sef yr
Arglwydd Iesü, oedd hwu, yr hwn a ym-
ddangosasai i Josua yn agos i Jericho, Jos. v.
13— 15, ac a arvveiniasai Israel o'r Aifft i Ga-
naan. Nis gallai neb ond efe lefaru y geiriau
a briodolir iddo yma yn ei enw ei hun ; ac ar-
ferai proffwydi ac angylion creadigol ddwvn i

mewn eu ceuadwri gyda'r geiriau, ' Fel hyn y
dywed yr Arglwydd,' neu y cyffelyb. Ac ar
oí iddo gymeryd aruo agwedd dyn, efe a efel-

ychai symudiad dyn, fel pe buasai yn dyfod o
Gilgal; ond odid i ddwyn ar gof i'r Isràeliaid
ei ymddangosiad i Josua o'r blaen yn agos i'r

lle hwnw, a'r sicrwydd a roddodd efe iddynt

y pryd hyny o'i bresenoldeb gyda hwy 'yn
ngorchfygiad y wlad, ac o'r 'cyfammod" a
wuaethant yno âg ef trwy adne'wyddiad yr
enwaediad. I Bochim—gair yn arw'yddo m-í/í-

wyr, nen le ícylofain. Nid'dyma ênw yìle
o'r blaen ; ond rhoddwyd ef iddo ar yr àchos
hwn, herwydd galarnadau y bobl pàn glyw-
sant yr hyn a ddywedodd yr angei wrthynt,
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Angel yn ceryddu y hohl BARNWYR II. yn Bochim.

wedodd, Dygais chwi i fyny o'r Aiíft,

ac arweiniais chwi i'r wlad am yr hon
y tyngais wrth eich tadau ; ac a ddy-
wedais, Ni thoraf fy nghyfamraod â
chwi byth.

2 Na wnewch chwithau gyfammod
â thrigohon y w lad hon ; ond bwriwch
i lawr eu hallorau : eto ni wraudaw-
soch ar fy Uef : paham y gwnaethoch
hyn?

3 Am hyny y dywedais, Ni yraf
hwynt allan o'ch blaen cliwi : eithr

byddant i chwi yn ddra'm yn eich

ystlysau, a'u duwiau fydd yn fagi i

chwi.

4 A phan lefarodd angel yr Ar-
glwydd y geiriau hyn wrth holl feib-

ion Israe!, yna y bobl a ddyrchafas-
ant eu lìef, ac a ylasant.

5 Ac a alwasant enw y lle hwnw
Bochim : ac yna yr aberthasant i'r

Arglwydd.

adn. 4, 5. Meddylir mai Silo oedd y lle hwn,
lle yr oedd y bobl wedi ymgynull-ar im o'r

gyliau arbenig. Ni thoraf fìi nghyfammod
â chwi bj/th—ac ni tliorodd Duw erioed mo-
hono. Nid yw cyfammod byth yn cael ei dori

ond gau y neb ag sydd yn troseddu ei ammod-
au. Pan y byddo un o'r pleidiau cyfammodol
yn tori un o'r aramodau, y mae y cyfammod

y pryd hyny yn cael ei dori, a clian y blaid

Ìiòno yn uoig; ac y mae y blaid arall yu
rhydd oddiwrth ei hymrwymiadau : gwel ar

Gen. XV. 10. Gellir ystyried y bennod hon,

a'r wyth adnod gyntaf o'r bennod nesaf, fel

crynodeb o'r holl lyfr; lle y gwelwn, ar uu
law, bechodau yr Israeliaid ; ac, ar y llall, y
cospau a weinyddid arnynt gan yr Arglwydd;
eu hedifeirwch a'u dychweliad hwy, ac amyn-
edd a thrugaredd Duw yn maddeu eu gwrth-

giliadau, ac yn eu gwaredu o ddwylaw eu

gelynion.

Adn. 2. Na wnewch chwithau gyfammod â
thrigolion y wlad hon] Canys ar yr ammod
hon, gydag ereiU, yr addawsai Duw eu ham-
ddiffyn hwy, a gyru allan y Canaaneaid o'u

blaen : gwel Deut. vii. 2, &c., a xii. 2, &c.

Adn. 3. Am hyny y dywedais, (j"c ] Ar y
dybiaeth y byddent hwy yn euog o ymgyf-

athrachu «iyda gweddill y cenhedloedd eilun-

addolgar hyn, heb fwrw i lawr eu hallorau,

na dinystrio eu duwiau. Edhr byddant i

chwi yn ddrain yn eich ystìysau—yn ffyu-

nonell barhaus o boen a goüd : gwel ar Num.
xxxiii. 55, Jos. xxiii. 12, 13. A'u duwiau

fydd yn fagl i chwi—i'ch denu i eilunaddol-

iaeth, a tlian gos]) gyfìawn Jeuofa am hyny.

Adn. 4. A phan lcfarodd angel yr Argl-

wydd y geiriau hyn] adn. 1 liyd ddiweJd
adn. 3 ; yna y bobl a ddyrchafasaut eu lief ac

a wylasant— rliai o lionynt, ond odid, oddiar

wir deimlad o'u heuogrwydd ; ac ereill, rhag

ofn y canlyniadau.

Adn. 5. Ac a alioasant enw y lle hionw

Bochim] I fytlioli y goffadwriaeth o'u hyl-
ofain: gwel ar ada. 1. Ac yna yr aberthas-
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6 T[
A Josua a ollyngodd y bobl

ymaith ; a meibion Israel a aethant

bob un i'w etií'eddiaeth, i feddiannu y
wlad.

7 A'r bobl a wasanaethasant yr Ar-
glwydd hoU ddyddiau Josua, a hoU
ddyddiau yr henuriaid y rhai a fu

fyw ar ol Josua, y rhai a w'elsentholi

fawrwaith yr Arglwydd, yr hwn a
wnaethai efe er Israel.

8 A bu farw Josua mab Nun, gwas
yr Arglwydd, yn fab dengmlwydd a
chant.

9 A hwy a'i claddasant ef yn nher-

fyn ei etifeddiaeth, o fewn Timnath-
heres, yn mynydd Ephraira, o du y
gogledd i fynydd Gaas.

10 A'r holl oes hòno hefyd a gasgl-

wyd at eu tadau : a chyfododd oes

arall ar eu hol hwynt, y rhai nid ad-

waenent yr Arglwydd, na'i weithred-

oedd a wnaethai efe er Israel.

a7it i'r Arglioydd— i wneuthur cymod dros eu
pechodau, trwy y rhai y cythruddasant yr

Arglwydd i'r penderfyniad hwn, ac i adennill

ei ífafr a'i dosturi.

Adu. 6. A Josua a ollyngodd y hohl ] Neu,
' wedi i Josua ollwng y bobl ymaith,' &c. Nid
yw hyn yn perthyn i'r hanes ddiweddaf, eithr

ailadroddiad ydyw o'r hyn a draethwyd Jos.

xxiv. 28—31 ; ac y mae yn cael ei goffâu yma
mewn ffordd o ragarweiniad i'r haues ganlynol

am lygriad a chosp y bobl, yr hon a gynwysir
yn rhanau dylynol y llyfr. Yr ystyr yw,
wedi i Josua ranu iddynt eu hetifeddiaethau,

a'u gollwng hwynt bob un i gymeryd medd-
iant o honynt, ddarfod iddynt wasanaethu yr

Arglwydd yn ffyddlon am yr oes hóno, hyd
nes y cododd oes arall ar eu hol hwynt.
Adn. 7—9. A'r bobl a wasanaethasant yr

Arglioydd, c^c.] Gwel ar Jos. xxiv. 30, 31.

Timnath-hercs— yn Josua gelwir y lle hwn
Timnath-serah; ond gan fod heres a serah yn
arwyddo haul, seren, neu ddysgleirder, ac mai
delio yw ystyr y gair Timnath, felly y mae y
ddau enw yn arwyddo yr un peth, sef delw yr
haul. Dywed yr luddewon fod Uun yr haul

yn gerfiedig ar feddgolofn Josua, ynnghyda'r
geiriau, 'Hwn a barodd i'r haul sefyll.'

Adn. 10. A'r holl oes hòno hefyd a gasgl-

wyd at eu tadau] Nid yn unig y rhai a wel-

sent weithredoedd rhyfedd Duw yn yr Aifft

a'r anialwdi, ond hefyd y rhai a fuont yn dyst-

ion holltiad yr lorddonen, syrthiad caerau

Jericho, a safiad yr haul, yr l)yn a barodd y
fath aigraff ar eu calonau nes y parhausant yn
ngwasanaeth Duw tra y buont byw yn y byd.

A chyfudodd oes arall ar eu hol hioynt, y rhai

nid adwaenent yr Arglwydd— i'w garu, ei

ofni, ai wasanacthu, er y gwyddent yn hanes-

iol am dano. Trwy fod eu tadau wedi bod yn

rhyfelacymaint â'r Canaaneaid, ac wedi iiyny

yn treulio cynifer o ílynyddoedd i ranu, medd-

iannu, a thrin y wlad, ymddengys na tlialas-

ant y sylwa ddylasent i hyftbrddiad ysbrydol

eu piant.



Drygioni a cAosp BARNWYR II. yr oes newydd.

11 ^ A meibion Israel awnaethant
ddrygioni yn ngolwg yr Arglwydd, ac

a wasanaethasant Baalim

:

12 Ac a wrtliodasant Arglwydd
Dduw eu tadau, yr hwn a'u dygasai
hwynt o wlad yr Aiíft, ac a aethant
ar ol duwiau dyeithr, seý rhai o dduw-
iau y bobloedd oedd o'u hamgylch, ac

a ymgryraasant iddynt, ac a ddigias-

ant yr Arglwydd.
13 A hwy a wrthodasant yr Argl-

wydd, ac a wasanaethasant Baal ac
Astaroth.

14 ^ A llidiodd digllonedd yr Ar-
glwydd yn erbyn Israel; ac efe a'u

rhoddodd hwynt yn llaw yr anrheith-

wyr, y rhai a'u hanrheithiasant hwy;
ac efe a'u gwerihodd hwy i law eu
gelynion o amgylch, fel na allent sef-

yll mwyach yn erbyn eu gelynion.

15 I ba le bynag yr aethant, llaAV

yr Arglwydd oedd er drwg yn eu

Adn. 11. Ac a wasanaethasant Baalim] Y
mae y gair hwn yn arwyddo arglwyddi ; ac
yn wir yr oedd gan y cenhedloedd ' dduwiau
îawer ac arglwyddi lawer,' 1 Cor. viii. 5. Yr
oeddynt yn ystyried eu gau-dduwiau yn llyw-

odraethwyr neu arglwyddi goruwchnaturiol,

pob un yn meddu ei dalaeth a'i swydd neiU-

duol ei hun : ond pan yr ewyllysient fynegu
neu osod allan ryw Baal arbenig, hwy yn
gyíFredin a chwanegent ato ryw gyfenw neill-

duol, megys Baal-zephon^ Baal-peor, Baal-
zebuh, Baal-berith, Baal-shamayim, &c. Yr
oedd y ddau flaenaf yn cael eu haddoli gan y
Moabiaid, a Baal-zebub gan yr Ecroniaid, a
Baal-berith yn Sichem ; a Baal-shamayim,
' arglwydd neu lywodraethwr y nefoedd,* a
addolid yn mhlith y Phenisiaid, y Syriaid, y
Caldeaid, &c. A pha bryd bynag y cyfar-

fyddwn â'r gair Baal heb ryw gyfenw wrtho,
Baal-shamayim a feddylir ; ac y mae yn deb-

ygol ei fod, yn mhlith yr hoU bobloedd hyny,
yn meddwl yr haul.

Adn, 12. Ac a ddigiasant yr Arglwydd]
Nid rhyfedd i'r Arglwydd ddigio, wrth weled
fod ei ogoniant yn cael ei roddi i arall, a'i fawl
i ddelwau cerfiedig, a hyny gan ei feibion a'i

ferched ei hun, ac yn fuan wedi iddo eu sef-

ydlu hwy yn Nghanaan ! Eu pechod oedd
gwrthod Duw, gwrthod Duw eu tadau; gwr-
thod y Duw a'u dygasai hwynt o wlad yr
Aifft ; ac yn ei le ef ddewis duwiau dyeithr,

duwiau eu gelynion, a'r rhai nid oeddynt
dduwiau !

Adn. 13. Baal ac Astaroth] Y mae y rhai

hyn yn gyífredin, ebai Clarke, yu meddwl yr
haul a'r lleuad; ond tybia Gill fod y cyntaf
yn arwyddo duioiau y cenhedloedd, a'r olaf

eu duwiesau. Modd bynag ymddengys fod

Astaroth yn mhlith y Canaaneaid, fel Yeniis
yn mhlith y Groegiaid a'r Ehufeiniaid, yn
cael ei haddoli gyda defodau ac arferion rhy
aflan i'w hadrodd.
Adn. 14. Ac efe a'u rhoddodd hwynt yn

liaw yr anrheithwyr] Sef y Canaaneaid ys-

o

herbyn hwynt ; fel y llefarasai yr
Arglwydd, ac fel y tyngasai yr Ar-
glwydd wrthynt bwy : a bu gyfyng
iawn arnynt.

16 11 Eto yr Arglwydd a gododd
farnwyr, yrhai a'u hachubodd hwynt
o law eu hanrheithwyr.

17 Ond ni wrandawent chwaith ar
eu barnwyr ; eithr puteiniasant ar ol

duwiau dyeithr, ac ymgrymasant idd-

ynt : ciliasant yn ebrwydd o'r ffordd

y rhodiasai eu tadau hwynt ynddi,

gan wrando ar orchymynion yr Ar-
glwydd ; ond ni wnaethant hwy felly.

18 A phan godai yr Arglwydd farn-

wyr arnynt hwy, yna yr Arglwydd
fyddai gyda'r barnwr, ac a'u gwaredai
hwynt o law eu gelynion holl ddydd-
iau y barnwr : canys yr Arglwydd a
dosturiai wrth eu griddfan hwynt,
rhag eu gorthrymwyr a'u cystudd-
wyr.

peilgar, y rhai a ddygent ymaith eu hanifeil-

iaid a'u meddiannau. Ac efe a'u gwerthodd
hwy—a'u rhoddodd hwynt i fyny i ddwylaw
y Moabiaid, y Midianiaid, a'r Ammoniaid ag
oeddynt o'u hamgylch, fel y dyry gwerthwr
ei nwyddau i fyny i'r prynwr.
Adn. 15. / ba le hynag yr aethant] Pa beth

bynag yr ymaflent ynddo i'w wneuthur, mewn
fíbrdd o fasnach neu ryfel ; llaw yr Arglwydd
oedd er drwg yn eu herbyn—yn siomi eu dys-
gwyliadau, yn gwrthwynebu eu bwriadau, ac
yn gwywo eu hoU obeithion. A bu gyfyng
iawn arnynt—fel hyn y mae pechod yn cael

ei ddylyn yn wastadol gan gosp a blinder.

Adn. IG. Eto yr Arglwydd a gododdfarn-
loyr] Wedi eu hysbrydoli a'u haddasu ganddo
ef eihun yn oruwchnaturiol i'rgwaith agoedd
ganddo iddynt ; sef achub Israel o ddwylaw
eu gelynion, eu hadfer i'w rhyddid a'u breint-

iau, eu hamddiff'yn yn y mwynhad o honynt,

a gweinyddu barn a chyfiawnder yn eu pîith.

Yr oedd daioni Duw i'w weled yu amlwg yn
hyn, ar ol hoU bechodau ffìaidd y bobl : gwel
y rhagarweiniad i'r llyfr hwn.
Adn, 17. Ond ni icrandaicent chwaith ar

eu barnwyr] Hyny yw, ni wrandawent ya
barhaus, pan rybyddieut hwynt yn erbyn eu
pechodau, a phan gynghorent hwynt i rodio

yn ffbrdd yr Arglwydd, a'i wasanaethu ef yu
unig. Ar ol eu gwaredu, hwy a ymgaledent
drachefn, ac a syrthient eilwaith i'r un pech-
odau. Eithr puteiniasant— fel gwraig yn
tori ei chyfammod priodasol â'i gr, Gwel-
som yn fynych fod eilunaddoliaeíh yn cael ei

alw yn buteindra yn yr ysgrythyrau ; a chan
fod llawer o'u harferion eilunaddolgar yncael
eu dylyn à defodau ajlan, yr oedd yr euw yn
briodol mewn ystyr llythyrenol yn gystal a
chyftelybiaethol.

Adn. 18. Yna yr Arglwydd fyddai gyd
á'r baniiür] I'w nerthu a'i Iwyddo yu mhob
peth a wneîai er lles gwladol a chrefyddol y
genedl. Duw el hun oedd eu Breuin, a'r

barnwr oedd ei raglaw ef. Cam/s yr Argl-
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19 A phan fyddai farw y barnwr,
hwy a ddycliwelent, ac a ymlygrent
yn fwy na'u tadau, gan fyned ar ol

duwiau dyeitlir, i'w gwasanaethu
hwynt, ac i ymgrymu iddynt : ni

pheidiasant â'u gweithredoedd eu
hunain, nac â'u ffordd wrthnysig.

20 ^ A digllonedd yr Arglwydd a
lidiai yn erbyn Israel : ac efe a ddy-

wedai, Oblegid i'r genedl hon dros-

eddu fy nghyfammod a orchymynais
i'w tadau hwynt, ac na wrandawsant
ar fy llais

;

21 Ni chwanegaf fìnau yru ymaith

wydd a dosturiaì— wrth eu clywed hwy yn
griddfan dan orthrymder eu cystuddwyr, fel

yn yr AiíFt: gwel Exod. ii. 23— 25, a iii.

7, 9. Fel hyu, trugarog a thosturiol iawn yw
yr Arglwydd yn mhob oes.

Adn. 19. ^ phan fyddai farw y harnwr]
Ymddengys oddiyma fod swydd y barnwr, ar

ol iddo unwaith gael ei ddewis, yn parhau dros

ei oes ef. Hwy a ddychwelent— i'w hen
ffordd ellunaddoliaeth a thrueni. Ymlygr-
ent ynfwy na'u tadau—yn yr AiíFt a'r anial-

wch. Ni 2iheidiasant ä'u gweithredoedd eu

hunain—er cael eu cospi mor drwm o oes i

oes, rhwng barnwr a barnwr. Y mae eu pech-

odau yn cael eu galw ' eu gweithredoedd eu
hunain,' am eu bod yn deilliaw o'u calonau

eu hunain, ac yn foddhaol ganddynt eu hun-
ain, ac yn groes i ddeddf ac ewyllys Duw.
Nac â'u ffordd wrthnysig—Heb. ' eu ffordd

galed neu anhawdd' Y mae pechaduriaid yn
cymeryd llawer o drafferth a phoen i ddamnio
eu heneidiau : cawsent lai o ofid ar eu ffordd

i'r nef. ' Ffordd troseddwyr sydd galed Diar.

xiii. 15.

Adn. 20. A digllonedd yr Arglwydd a lid-

iai] dro i dro, ac yn drymach y naiU dro
ragor y llall, fel yr oeddynt hwy yn chwanegu
ei annog ef i lidio: gwel ar adn. 12— 15.

Droseddu fy nghyfammod— sef cyfammod
Sinai, yr hwn a waharddai iddynt dduwiau
ereill, Exod. xx. 3.

Adn. 21. Ni chwanegaf finaii yru ymaith]
Yr oedd Duw wedi gyru rhai o'r cenhedloedd

ymaith ar ol marwolaeth Josua ; ond bygythir

yma na chwanegai efe yru.

Adn. 22. / brofi Israel] Gwyddai Duw yn
dda pa beth a wnaent hwy heb eu profi ; ond
yr oedd yn eu profi, fel y gallent hwy eu hun-
ain ac ereill weled pa beth a wnaent. Y mae
y geiriau hyn wedi eu llefaru yn ol dull dyn-
ion ; a chymerir y gyffelybiaeth oddiwrth
achos meistr neu dad, yr hwn a amheua ffydd-

londeb ei was neu ei fab, ac a'i gesyd ef yn y
fath amgylchiadau fel ag y byddo iddo, trwy
ei ymddygiad da neu ddrwg, gyfiawnhau ei

amheuon ef, neu roddi iddo brawf o'i ffydd-

londeb.

Adn. 23. Ni roddodd hwynt yn llaw Jo-
sua] Am fod ganddo amcan y pryd hyny i

brofi Israel ar ol dyddiau Josua.

Adfeddyliadau.— (1) Y mae yn syndod
ddarfod i'r Israeliaid mor fuan ar ol marwol-
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o'u blaen hwynt neb o'r cenhedloedd,

a adawodd Josua pan fu farw :

22 I brofi Israel trwyddynt hwy, a
gadweut hwy fíbrdd yr Arglwydd,
gan rodio ynddi, fel y cadwodd eu
tadau hwynt, neu beidio.

23 Am hyny yr Arglwydd a adaw-
odd y cenhedloedd hyny, heb eu gyru
ymaith yn ebrwydd; ac ni roddodd
hwynt yn Uaw Josua.

PENNOD III.

DYMA y cenhedloedd a adawodd
yr Arglwydd i brofi Israel trwy-

aeth yr henuriaid droi yn eilunaddolwyr, ac

ymgyfathrachu â'r cenhedloedd diofrydedig.

Y fath brawf o'r llygredd gwreiddiol a gawn
yma, ac o'r angenrheidrwydd am ddwyn i

fyny y tô ieuainc yn addysg ac athrawiaeth

yr Arglwydd ! Y raae yn wir fod swynion
eilunaddoliaeth yn dra hudol i'r rhai dibrof-

iad yn mysg yr Hebreaid. Yr oedd y gwin,

y wledd, y gerddoriaeth, y ddawns anllad, a
chysylltiad y ddau ryw, yr hyn a ddylynai
addoliad Baal ac Astaroth, yn hudo yr Israel-

iaid gwrthgiliol yn gyntaf i edrych ar, ac yua
i ymuno yn yr hyn ag ydoedd mor foddhaol

i'r cnawd. A dylid cofio fod ein chwareudai
a'n dawns-ystafelloedd ninau yn gyffredin yr
un modd yn allorau cythreuliaid, a'r un mor
ddinystriol i'r enaid. (2) Wedi i blant Israel

syrthio i wrthgiliad, ac felly newid meistri,

daeth Angel yr ArgÌwydd i'w dedfrydu hwy
i gael eu fflangellu gan y cenhedloedd, megys
y dedfrydasai efe eu tadau yn Cades. Ni oddef

Duw i wrthgiliad oddiwrtho ef fyned heibio

yn ddigerydd : y mae yn fynych yn rhoddi un
i fyny i'w feddwdod, a'r llall i'w gybydd-dod,

nes y maent yn bwyta ffrwyth eu gweithred-

oedd eu hunain. (3) Yr oedd yr achos yn
gyffelyb yn yr eglwys gyntefig : hyd yn nod
cyn dyddiau Cystenyn, yr oedd gogoniant yr

eglwys Gristionogol wedi anmharu yn fawr

;

canys brawychwyd St. Cyprian, pan mewn
alltudiaeth, wrth glywed fod y brif-ffordd i

Carthage wedi ei llenwi â Christionogion yn
myned i offrwm arogldarth i'r duwiau ! A
plia beth a gawn ni ei wneuthur i gadw ein

plant rhag dylyn ysbryd a dulliau y byd ? Y
maent yn anianol a llygredig wrth natur, ac

am hyny rhaid iddynt gael eu hadgenhedlu

gau yr Ysbryd Glân. Ehaid iddynt dderbyn
yr ysgrythyrau fel unig reol ffydd a buchedd ;

onidê gallant hwythau, fel hiliogaeth wrtbgil-

iedig y puritaniaid, droi i wawdio Duwdod a

gogoniant Crist. (4) Oddiwrth wedduod tadol

y barnwyr a godid gan Dduw o dro i dro, ac

oddiwrth yr adfydau a'r trallodion a ddisgyn-

eut ar y wlad pau nad oedd y fath noddwyr
yn gwylio lles y cyffredin, nyni a welwn y
fath fendith anmhrisiadwy i genedl yw llyw-

odraeth dadol a gwyliadwrus. Mor fawr gan

hyny y dylem ni brisio a pharchu brenin neu

frenhines rasol, ynad gweithgar, a gweinidog

ffyddlon ; a galaru o herwydd eu symudiad

trwy law angau, gan na wyddom weddnod y
rhai a'u dylynant

!
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ddynt {sefy rhai oll ni wyddent gwbl
o ryfeloedd Canaau

;

2 Yn unig i beri i genedlaethau
meibion Israel wybod, i'w dysgu
hwynt i ryfel

; y rhai yn ddiau ni

wyddent hyny o'r blaen)

3 Pum tywysog y Philistiaid, a'r

hoU Ganaaneaid, a'r Sidoniaid, a'r

Hefiaid y rhai oedd yn aros yn myn-
ydd Libanus, o fynydd Baal-hermon,
hyd y ffordd y deuir i Hamath.

4 A hwy a fuant i brofi Israel trwy-
ddynt, i wybod a wrandawent hwy ar
orchymynion yr Arglwydd, y rhai a
orchymynasai efe i'w tadau hwynt
trwy law Moses.

5 ^ A meibion Israel a drigasant yn
wiysg y Canaaneaid, yr Hethiaid, a'r

Amoriaid, a'r Phereziaid, yr Hefiaid

hefyd, a'r Jebusiaid

:

6 Ac a gymerasant eu merched
hwynt iddynt yn wragedd^ ac a rodd-

PEN. III. Adn, 1, Dyma y cenhedloedd]
Y rhai a enwir adn. 3, 5 ; a adawodd yr Ar-
glwydd i broji Israel—i brofì eu fifyddlondeb

a'u sel yn ei wasanaeth ef : gwel ar pen. ii.

22. Y rhai oll ni wyddent gwhl o ryfeloedd
Canaan—hyny yw, y rhai oU o'rlsRAEUAiD;
sef y cyfryw ag a aned ar ol gorphen y rhyfel-

oedd, neu nad oeddynt ond babanod pryd eu
gorphenwyd, ac felly na wyddent yn hrofiadol

am danynt, nac am ailu goruwchnaturiol Duw
yr hwn a amlygid ynddynt.
Adn. 2. rw dysgu hwynt i ryfel] Dyma

reswm arall paham y gadawyd y Cauaaneaid
yn y wlad, fel na fyddai i'r Uraeliaid an-

nghofio dysgyblaeth fiiwraidd, ond ymarfer à
thrin arfau, fel ag i fod bob araser yn alluog

i'w hamddifFyn eu hunain yn ngwyneb eu gel-

ynion. Pe buasent hwy yn fi'yddlon i Dduw,
ni fuasai achos iddynt ddysgu y gelfyddyd o
ryfela ; ond yn awr yr oedd arfau wedi dyfod
yn fath ar ddirprwy angenrheidiol yn lie y
nerth ysbrydol hwnw a ymadawsai oddiwrth-
ynt. Fel hyn y mae Duw yn ei farnau yn
gadael y naill genedl ddrygiouus i aflonyddu
a phoeni y llall. Pe troai pawb at Dduw, ni

fyddai achos i ddynion ddysgu rhyfel mwyach.
Adn. 3. Pum tyioysog y Fhilistiaid] Gwel

ar Num. xiii. 29, Jos. xiii. 3, &c.

Adn. 4. / wybod a wrandawent hwy] Gwel
ar pen. ii, 22. Dyma fyddai y canlyniad o

adawiad y Canaaneaid yn eu plith : os bydd-
ent hwy yn ft'yddlon i Dduw, ni fyddai eu
gelynion yn alíuog i'w caethiwo ; os byddent
yn wrthryfelgar, rhoddai yr Arglwydd hwynt
i fyny i'w gelynion,

Adn, 5. A meibion Israel a drigasant yn
^^ysg y Canaaneaìd] Fel pe na buasent ddim
ond ymdeithwyr yn cael eu goddef gyda hwy,
ac nid eu gorchfygwyr.
Adn. 6. Ac a gymerasant eu merched hwynt

iddynt yn wragedd] Fel hyn hwy a drosedd-
asant orchymyn pendant Duw, Deut. vii. 3,

llygrasant yv had santaidd, gwasanaethasaut
eu heilunod, a daethant yn un à hwynt niewn

a hrefent Israel.

asant eu merched i'w meibion hwy-
thau, ac a wasanaethasant eu duwiau
hwynt,

7 Felly meibion Israel a wnaethant
ddrygioni yn ugolwg yr Arglwydd, ac
a annghofiasant yr Arglwydd eu
Duw, ac a wasanaethasant Baalim
a'r llwyni.

8 1í Am hyny digUonedd yr Argl-
wydd a lidiodd yn erbyn Israel ; ac
eíe a'u gwerthodd hwynt i law Ch usan-
risathaim, brenin Mesopotamia : a
meibion Israel a wasanaethasant Chu-
san-risathaim wyth mlynedd.

9 A meibion Israel a waeddasant
ar yr Arglwydd : a'r Arglwydd a god-
odd achubwr i feibion Israel, yr hwn
a'u hachubodd hwynt ; sef üthniel
mab Cenaz, brawd Caleb, ieuangach
nag ef.

10 Ac ysbryd yr Arglwydd a ddaeth
arno ef, ac efe a farnodd Israel, ac a

llywod-ddysg a chrefydd ! Dichon mai at y
priodasau annghyfreithlon hyn y cyfeirir Ezec.
xvi. 3 :

' Dy dad oedd Amoriad, a'th fam yn
Hitees.*

Adn, 7. Ac a wasanaethasant Baalim aW
llwyni] Y mae yndra thebyg mai llygriad o'r

gair Astaroth yw y gair asheroth, yr hwn a
gyfieithir yma yn llwyni, ac felly ei fod yn
meddwi y lleuad neu Venus ; (gwel ar pen.
ii. 13;) neu yn arwyddo duwiesau, fel yn
wrthgyferbyniol i Baalim, neu arglwyd'di.
Rhaid addef, modd bynag, fod y coedydd eu
hunain, dan gysgod y rhai y gosodent eu hei-

lunod, yn cael eu hystyried yn gysegredig gan
yr hen baganiaid, ac mewn bri mawr. Add-
urnenthwy àg ysnodenauagoleuadau,gwnaent
addunedau iddynt, a chrogent arnynt yspail eu
gelyniou ; a phan elai ymdeithwyr heibio, nes-
íient atynt gyda pharch ac ofn crefyddol. Ond
y mae y Gaídeaeg, y Syriaeg, yr Árabaeg, a'r

Yulgate, yn nghydag un o ysgriflyfrau Ken-
nicott, ac amrai csbonwyr, yn darllen yma
Astaroth, ac nid llwyni.

Adn. 8. Ac efe a'u gicerthodd hicynt] Gwel
ar pen. ii. 1-1; ilaw Chusaìi-risathaim—felly

gorthrymwy r cyntaf yr Israeliaid oeddynt Syr-
iaid, y rhai naiU ai o ddygasedd, neu oddiar
awydd i eangu eu llywodraeth, a ddaethaut
dros yr Euphrates i ymosod arnynt, Brenin
Mesopotamia—neu Padan-aram : gwel ar Gen.
xxviii. 2. Y rhan hôno o Syria ydoedd ag a
orweddai rhwng y ddwy afon, sef y Tigris a'r

Euphrates. Wyth mlynedd—buont yn ei was-
anaethu ef fel milwyr, a than deyrnged iddo,

am yr yspaid hwnw.
Adn. 9. A meibion Israel ] Yn debygol tua

diwedd yr wyth mlynedd, a icaedd'asant ar
yr Arglwyäd—am faddeuant ac achubiaeth,
gan ei gydnabod ef fel yr unig un a allai eu
gwaredu a'u noddi, Othniel, mab Ccnaz—o
iwyth Juda, nai a mab-yn-nghyfraith Caleb :

gwel ar Jos. xv. 17.

Adn, 10. Ac ysbryd yr Arghcydd a ddacth
arno ef] Mewn modd grvmus a goruwchnat-
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aeth allan i ryfel : a'r Arglwydd a
roddodd yn ei law ef Chusan-risath-
aim, brenin Mesopotamia ; a'i law ef

oedd drech na Chusan-risathaim.
11 A'r -wlad a gafodd lonydd ddeu-

gain mlynedd. A bu farw Othniel
mab Cenaz.

12 ^ A meibion Israel a chwaneg-
asant wneuthur yr hyn oedd ddrwg
yn ngolwg yr Arglwydd : a'r Argl-
•wydd a nerthodd Eglon brenin Moab
yn erbyn Israel, am iddynt wneuthur
drygioni yn ngolwg yr Arglwydd.

13 Ac efe a gasglodd ato feibion

Ammon, ac Amalec, ac a aeth ac a

nriol, i'w gynhyrfu ef i achub y geuedl, ac i'w

•wioli i fyned allan i ryfel à'u gorthrymwyr.
Tybia rhai mai gwroldeb anarferol yn unig a
feddylir yma, yn wrthwyneb i yshryd ofn:
ond gan fod Othniel i fod yn farnwr, a bod
ganddo lawer o swyddau i'w cyflawni heblaw
bod yn gadfridog, yr oedd arno angen am Ys-
bryd Duw, yn ystyr priodol y gair, i'w alluogi

i arwain a llywodraethu y bobl gyndyn ac an-

wastad hyn. Ac efe a farnodd Israel—

y

peth cyntaf a wnaeth ond odid oedd eu cer-

yddu a'u hargyhoeddi hwynt o'u pechodau,

a'u diwygio oddiwrth eu heilunaddoliaeth

;

canyshebhynynisgallaiddysgwyl am fendith

yr Arglwydd ar ei waith. Ac a aeth allan i

ryfel—nid yw yr hanesydd santaidd yu rhoddl

dim hanes am y rhyfel hon, amgen na darfod

i Othniel gael buddugoliaeth ar frenin Meso-

potamia, ac adfer heddwch a barhaodd ddeu-
gain mlynedd.

Adn. 11. A bufarw Othniel] Yn niwedd y
deugain mlynedd o lonyddwch, raeddai rhai

;

ond tybia ereiU iddo farw cyn hyny. Y mae
amseryddiaeth y Uyfr hwn yn dra ansicr, ac

yn dyrysu yr esbonwyr penaf
Adn. 12. A meibion Israel a chwanegasant

wneuthur yr hyn oedd ddrwg, c.] Sef an-

nghofio yr Arglwydd, a throi yn eilunaddol-

wyr. Yr un gr ag a'u rhyddhaai hwynt o

gaethiwed, a'u purai hwynt hefyd oddiwrth
eilunaddoliaeth : ond cyn gynted ag y byddal

ef farw, darfyddai eu crefydd, eu heddwch, a'u

dedwyddwch ; fel nad yw eu holl haues hwy,
tra dan weinyddiaeth y barnvvyr, ddim amgen
Dag olyniad cylchynol o bechod ac edifeirwch,

caethiwed a rhyddhad. Dengys hyn y fath

ddylanwad cryf a all un gr da, mewn aw-
durdod, ei gael dros genedl gyfan. AW Ar-
glwydd a nerthodd Eglon—trwy roddi iddo

wroldeb, gallu, a Uwyddiant yn erbyn Israel.

Fel yr oedd Duw yn codi achubwyr iddynt ar

eu hedifeirwch; folly efe a wrolai eu gelyn-

ion, ac a roddai iddynt allu i'w gortlirymu

hwynt, pa bryd bynag y cilient oddiwrth ei

wasanaeth ef.

Adn. 13. Ddinas y palmwydd] Sef Jeri-

cho, neu y rhan hòno o'r whid lle y safai Je-

TÌcho : gwel ar pen. i. IG. Ymddengys iddynt
sefydlu eu prif amddiífynfa yno, i ddrygu Is-

rael yn barhaus o bob tu i'r lorddonen. Oud
tybia Calmet mai Engcdi a fcddylir.

Adn. 14. IJdeunaw mlynedd] Ni pharhaodd
lüO

darawodd Israel; a hwy a feddian-

nasant ddinas y palmwydd.
14 Felly meibion Israel a wasan-

aethasant Eglon brenin Moab ddeu-
naw^ mlynedd.

15 Yna meibion Israel alefasantar
yr Arglwydd : a'r Arglwydd a god-

odd achubwr iddynt ; seý Ehwd mab
Gera, fab Jemini, gr llaw-chwith :

a meibion Israel a anfonasant anrheg
gydag ef i Eglon brenin Moab.

16 Ac Ehwd a wnaeth iddo ddager
ddau íiniog o gufydd ei hyd, ac a'i

gwregysodd dan ei ddillad, ar ei glun

ddeau.

y caethiwed blaenorol ddim ond wyth mlyn-
edd, adn. 8; eithr hwn ddeunaw mlynedd.

Os na fydd i drallodion llai wneyd y gwaith,

enfyn Duw rai mw}^
Adn. 15. Yna meibion Israel a lefasant ar

yr Arglwydd] Ar ol dal ddeug mlynedd yn
hwy na'r tro o'r blaen heb wneyd hyny. A'r
Arglwydd a gododd achubwr iddynt— mor
wir yw geiriau Nehemia am Dciuw, niai

'Duw parod i faddeu' yw efe ; a geiriau

Daniel, ' Gan yr Arglwydd ein Duw y mae
tiugareddau a maddeuant, er gwrthryfelu o

honom i'w erbyn !' Neh. ix. 17, Dan. ix. 9.

Sef Ehwd mab Geran ýab Jemini—hyny yw,
Iwyth Benjamin. Y Uwyth hwn oeddnesaf

i Eglon, ac ynddiamau a flinid fwyaf ganddo;

ao hwn y cododd Duvv achubwr iddynt.

Gíor llaw-chioith— ish itter yad yerinno,

'gr anafus yn ei ddeheulaw,' ac am hyny
yn gorfod defnyddio ei law chwith. Y mae y
Lxx yn ei gyfieithu amphoterodexion, 'gr
cyflaw,' neu un yn gallu defnyddio y ddwy
law fel eu gilydd : felly hefyd y Yulgate. a'r

esbonwyr yn gyfí'redinol. Y mae yn debyg
mai hyn yw yr ystyr, gan fod yr un peth yu
cael ei briodoli i saith gant o wr etholedig

llwyth Benjamin, pen. xx. 16 ; canys prin y
gallwn feddwi fod anaf ar ddeheulaw cynifer

a hyny o honynt. Y mac yn dra hysbys fod

gr a allai ddefnyddio ei ddwy Liw fel eu

gilydd mewn bri mawr yn mysg yr henafiaid;

ac yr oedd Plato yn cynghori pob milwr i

ddysgu liyny trwy ymarferiad. A meibion

Israel a anfonasant anrheg gydag ef i Eglon
—y mae rìiai yn deall hyn am y deyrnged a

godid oddiarnynt ; eithr tebycach yw ei fod

yn meddwl rhodd wirfoddol dros ben eu tal-

iadau arferol, trwy yr hon y gobeithient dy-

neru ei galon ac ennill ei ft'afr. Dichon na
wyddent hwy am fwriad Ehwd.
Adn. \G. Ac Ehwd a umaeth iddo ddager

ddaufiniog] Fel y torai bobff'ordd, ac y gwân-

ai y cnawd yn iliwyddacli a sicrach. guf-

ydd ei hyd—ncu ddeunaw modfedd. Ond y
mae gomed, yr hwn a gyfieithir yma yn gtif-

ydd, o arwyddocâd tra amheus. Gan fod y
gwreiddair yn arwyddo cyfyngcdig, y mao yn

debyg ei fod yn meddwl oíferyn a wnaed yn

fwriadol yn fgrach nag arferol, rywbeth teb-

yg i stìletto neu fidawg yr Eidaliaid. Y mae

y Lxx yn ei gyfieithu yn rhychwant ; ac y
mae ý rhan fwyaf o'r cyfieithiadau yn ci dde-
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17 Ac efe a ddyg yr anrheg i Eglon
brenin Moab. Ac Eglon oedd r tew
iawn.

18 A phan ddarfu iddo ef gyflwyno
yr anrbeg, efe a ollyngodd ymaith y
bobl a ddygasai yr anrheg.

19 Ond eíe ei hun a drôdd oddiwrth

y chwarelau oedd yn Gilgal, ac a ddy-

wedodd, Y mae i rai air o gyfrinach â

thi, O frenin. Dywedodd yntau, Gos-

all yn yr un ystyr. Ac a'i gioregysodd dan
ei ddillad ar ei glun ddeau—yr hyn oedd yn
fwy cyfleus at ei law chwith, ac i ochelyd

drwgdybiaeth.
Adn. 17. Ac Eglon oedd wr tew iawn]

Wedi cymeryd hyd da yn helaeth-wych beu-

nydd ar frasder Israel a gwlad Canaan, nes yr

oedd wedi tewydiu yn anferth, ac o ganlyniad

yn rhy swrth i ffoi nac i'w amddiffyn ei hun.

Ond y raae y Lxx yn ei gyfieithu, 'gr bon-

eddigaidd iawu,' i'r dyben ond odid i roddi

cyfrif am y moesgarwch â pha un y derbyn-

iodd efe Ehwd. Modd bynag, y mae ish bari

yn meddwl tew neu gorffol.

Adn. 18. A phan ddarfu iddo ef gyflwyno
yr anrheg] Mewn araeth briodol ar rau a thros

ísrael ; e/e a ollyngodd ymaith y bobl a ddi/g-

asai yr anrheg— sef oddiwrth y chwarelau.

Yr oedd anrhegion yn cael eu cyflwyno gyda
rliwysg mawr yn ngwledydd y dwyrain, nid

yn unig i frenhinoedd a thywysogion, ond he-

í'yd i foneddwyr îs. Yr oedd lluoedd yn cael

eu rhoddi ar waith i gludo yr hyn na fuasai

yn ormod baich i un, ac yr oedd y rhai hyny
wedi eu gwisgo âg amrai addurniadau.
Adn. 19. Ond efe ei hun a drôdd oddiwrth

y chwarelau oedd yn Gilgal] A diôdd yn ol,

ar ol iddo oUwng ei weision tuag adref, adn.

18; gan gymeryd arno ei fod wedi annghotìo

rhan o'i neges, neu fod ganddo genadwri gyf-

rinachol at íJglon. Y mae y lxx a'r Yulgate
yn deall y gair pesilim, yr hwn a gyfieithir

yma yn chwarelan, fel yn arwyddo eilunod
neu ddclwau ccrfiedig. Gan íoá pasal yn ar-

wyddo tori, naddu., neu gerfio, gall gael ei

gymhwyso ät ddelwau a geifiwyd fel hyn, neu
at y chwarelau o ba rai y torwyd ueu y clodd-

iwyd liwynt. Tybia rhai fod y Moabiaid wedi
gosod y delwau hyn yn Gilgal i ddirmygu
Duw Israel, yr hwn a anrhydeddasai Giigal

cyhyd â'i bresenoldeb ; ac fel y gallent briod-

oli darostyngiad y wlad i'w heilunod, megys
yr oedd yr ísraeliaid yn rhoddi gogoniant eu
buddugoliaethau i'r gwir Dduw : a tliybiant

yn mhellach ddarfod i Ehwd, pan ganfu efe y
delwau hyn,gael ei gynhyrfu yn y fath fodd gan
sel a digllonedd, fel, yn lle myned adref, y
pcnderfynodd efe ddychwelyd i ddial yr an-

mharch a ddanghosid fel hyn i JEnOFA, yn
gystal a'r gorthrymder â pha un y gwesgid ei

bobl ef. Y mae i mi air o gyfrinach ä thi,

frenin—rywbeth i'w ddywedyd wrthyt ar

dy ben dy hun. Dyioedodd yntau, Gos'tcg—
hyny yw, dywedodd wrth Ehwd am beidio

llefaru nes yr elai ei lyswyr allan o'r ystaf-

ell ; neu, fel y mao yn y Syriaeg, dywedodd
wrth ei lyswyr, ' Ewch allan ;' a'r holl rai

oedd yu sefylí yn ei ymyl ef a aethant allan.

teg. A'r holl rai oedd yn sefyll yn eL

ymyl ef a aethant allan oddiwrtho et.

20 Ac Ehwd a ddaeth i mewn ato

ef: ac yntau oedd yn eistedd mewn.
ystafell haf; yr hon oedd iddo ef ei

hunan. A dywedodd Ehwd, Gair oddi

wrth Dduw sydd genyf atat ti. Ac
efe a gyfododd oddiar ei orseddfa.

21 Ac Ehwd a estynodd ei law as-

wy, ac a gymerth y ddager oddiar ei

Adn, 20. Ac yntau oedd yn eìsiedd meu-n
ystafell haf] Y mae yn debyg mai haf oedd
hi y pryd hyn, a bod yr hin yn boeth : ac yr
oedd gan y mawrion yn y dwyrain ystafelloedd

oerion o ryw fath i eistedd ynddynt yr haf, a
rhai cynhesach y gauaf, Jer. xxxvi. 22, Amos
iii. 15. Gair odJiwríh Dduw sydd genyf atat

ti— i'w draddodi nid mewn lleferydd, ond
mewn gweithred. Yr oedd hyn yn wir os

oedd Ehwd yn cael ei gynhyrfu i hyn, fel yr
ymddengys ei fod, gan ddylanwad dwyfol.

Modd bynag, llefarai Ehwd fel hyn i symud
oddiwrth y brenin bob ofn perygl, ac hefyd i ^
beri iddo godi oddiar ei sedd, yr hyn y gwydd-
ai Eliwd y byddai iddo ei wneuthur, yn ol ar-

feriad cytîredin y paganiaid, pan yn dysgwyl
derbyn rhyw genadwri oddiwrth y duwiau a
addoient. Efe yn fwriadol a ddefnyddiodd y
gair elohim, yr hwn oedd gyffiedin i'r gwir
Dduw a duwiau y paganiaid, yn lle Yeiiovah,
yr hwn oedd neillduol i'rgwirDduw; canys
byddai i Eglon fel hyn, heb wybod nad oddi

wi th ei au-dduwiau ei hun y daethai y genad-

wri, fod yn fwy paiod i godi, yr hyn a roddai

fantais i Ehwd ei frathu ef yn angeuol. Ae
efe a gyfododd oddiar ei orseddfa— yn ar-

wydd barch i'w dduwiau ; yr hyn ni wnaetli»

ai pe gwybuasai mai oddiwrth Dduw Israel y
daethai y genadwri. Cawn yma angliraitì't

hynod o'r parch a dalai dynion gynt i ba beth

bynag a wisgai enw ac awdurdod dwyfol ; ac

y mae hyn yn gywilydd i'r rhai a ryfyg-

ant ymddwyn yn awr yn anmharchus yn
nh Dduw, lle y mae ei air ef yn cael ei

draethu.

Adn. 21. ^c Ehwd a estynodd ei law aswy]
Ara ei fod yn \vr llawchwith, adn. 15; a
gallai estyn ei hiw aswy heb i Eglon feddwl
ei fod yn myned i ymatìyd mewn dager, yn
enwedig gan fod y ddager o'r golwg dan ei

ddillad ef, adn. 16. Ac a'i brathodd hi yn ei

boten ef— Saes. ' yn ei fol;' neu, yn ol Jo-
sephus, yn ei galon. Dylid sylwi fod Ehwd
yn ymddwyn yma nid fel llofrudd ueu fwrdd-
rwr, ond fel swyddog yn gweinyddu baruau
Duw, neu fel barnwr yn dial cyfiawnder dwy-
fol ar orthrymydd anfad ei bobl. Dywcdir
yn bendant i'r Àiglwydd godi Ehwd yn acli-

ubwr iddynt, adn. 15 ; ac y mae yn eglur í'od

yr hoU waredigaethau a gafodd yr Israeliaid

dan y barnwyr, yn cael eu cyfarwyddo a'u
dwyn i ben trwy awdurdod Duw. Gau hyny
y mae yr awdurdod dwyfol ynddigon o reswm
i gyfiawnhau ymddygiad Ehwd, er na ddylai
ei sianipl ef yn hyu gael ei dylyn heb yr "aw-

durdod hwnw. Y mae rhai esbonwyr yn beio
Ehwd yn fawr am y weithred hon ; ond paham
nad allai ef fod wedi ei Tsbrvdoli i ladd v gor-
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glun ddeau, ac a'i bratliodd hi yn ei

boten ef.

22 A'r carn a aetli i mewn ar ol y
llafn, a'r brasder a amgauodd am y
llafn, fel na allai dynu y ddager allan

o'i boten ; a'r dom a ddaeth allan.

23 Yna Ehwd a aeth allan trwy y
cyntedd, ac a gauodd ddrysau yr ys-

taíell arno, ac a'i clôdd.

24 Pan aeth efe ymaith, ei weision

a ddaethant : a phan welsant, wele,

fod drysau yr ystafell yn glöedig,

hwy a ddywedasant, Diau esmwyth-
âu ei goríf y mae efe yn yr ystafell

haf.

25 A hwy a ddysgwyliasant, nes

cywilyddio o honynt : ac wele, nid

oedd efe yn agori drysau yr ystafell.

Yna hwy a gymerasant agoriad, ac a

thrymwr hwn ar bobl yr Arglwydd, yngystal

a Josua, Caleb, neu Dafydd ?

Adn. 22. A'r carn a aeth i meion ar ol y
llafn\ Gan fod y ddager yn lled fyr, adn. IG,

ac Eglon yn r tew iawn, a'r tarawiad yn
rymus i'r eithaf, gallasai fod fel hyn yn

hawdd. Fel na allai dynu y ddager allan—
ond gadawodd hi yn ei gnawd ef, gan fyned

ymaith hebddi. AW dom a ddaeth alLan—
nid trwy yr arcboll, oblegid yr oedd y ddager

yno, a'r brasder wedi ymgau am dani ; eithr i

waeied yn y ífordd arferol, yn eftaith dychryn

a phoen, fel y dygwydda yn fynych ar ymoll-

yngiad natur mewn marwolaeth,

Adn. 23. Yna Ehwd a aeth allan trwy y
cyntedd] Yn arafaidd a digyffio, lieb ddim yn

ei agwedd na'i wynebpryd i'w fradychu : yr

oedd ef yn ei feddiannu ei hun fel ai ferol, ca-

nys gwyddai ei fod wedi cyfìawni ei ddyled-

swydd, a gwneyd yr hyn a fynai Duw iddo ei

wneyd. Ac a gauodd ddrysau yr ystafell—-

sef drws yr ystafell, a drws y fynedfa iddi

;

ac ahi clôdd—tiwy dynu y drysau ar ei ol, y
rhai a gliciedent oddifewn, neu trwy gymeryd

yr allweddau ymaith.

Adn. 24. Pûn aeth efe ymaith, ^c.] Ar ol i

Ehwd fyned allan o'r ystafell haf, a thrwy y
cyntedd, daeth gvveision Eglon at y drysau, i

sefyll yn y cyntedd fel arferol, i fod yn barod

i weini ar y brenin wrth ei alwad. A phan
welsant, wele, fod drysau yr ystafell yn glo-

^(J^ig—gan dybied fod y brenin ei hun wedi eu

cioi hwynt ar ymadawiad Ehwd, i'r dyben a

grybwyllir yma. Diau mai esmwythâu ei

gorff y mae efe— yn y geudy perthynol i'r

ystafeìl haf: ond tybia rhai mai gorwedd i

gysgu ar esmwythfainc a feddylir.

Adn. 25. A hwy a ddysgwyliasant nes cy-

wilyddio honynt] Nes bod mewn dyryswch

mawr ;
yn ofni myned i mewn ato, rhag ei af-

lonyddu ef ; ac yn ofni dysgwyl yn mhellach,

rhag ymddangos yn euog o esgeulusdra tuag

ato. Yna hwy a gymerasant agoriad— sef

agoriad neu aliweddarall, trwy fod yn arferol

mewn llysoedd breuhinoedd i fwy nag un

feddu agoriadau i'r uu ystafell. Ac wele eu

harglwydd hivy wedi cwympo i lawr ynfarw
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agorasant : ac wele, eu harglwydd
hwy wedi cwympo i lawr yn farw.

26 Ac Ehwd a ddiangodd, tra fuant

hwy yn aros ; ac efe a aeth y tu

hwnt i'r chwarelau, ac a ddiangodd i

Seirath.

27 A phan ddaeth, efe a udganodd
mewn udgorn yn mynydd Ephraim

:

a meibion Israel a ddisgynasant gyd
ag ef o'r mynydd, ac yntau o'u blaen

hwynt.
28 Ac efe a ddywedodd wrthynt,

Canlynwch fi : canys yr Arglwydd a
roddodd eich gelynion chwi, sef Mo-
ab, yn eich llaw chwi. A hwy a aeth-

ant i waered ar ei ol ef, ac a ennillas-

ant rydau yr lorddonen tua Moab, ac

ni adawsant i neb fyned drwyodd.
29 ÌI A hwy a darawsant o'r Moab-

—yn ei waed a'i dom ei hun, a'r ddager ddau-
finiog yn ei boten. Fel hyn cafwyd y gor-

thrymwr gormesol yn farw yn yr ystafell Ile

y mynycb arferasai efe foethineb a rhysedd,

ac ond odid lawer o bechodau ysgeler ac aflan.

Adn. 26. Ac Ehwd a ddiangodd tra fuant
hwy yn aros] Hyny yw, yr oedd gweinydd-
ydd cyíìawnder wedi myned lawer o filidir-

oedd (ýv Ile cyn i weision Eglon ddatgloi y
drysau. Yr oedd oddeutu tair milldir i'r

chwarelau yn Gilgal ; ac yr oedd Seirath yn
mynydd Ephraim, amrai filldiroedd i'r gog-

ledd-orllewin o Gilgal.

Adn. 27. A phan ddaeth, efe a udganodd
mewn udgorn] I roddi rhybydd i bawb a ew-
yliysieut adennill eu rhyddid, i ymarfogi a'i

ddylyn ef. Y mae yn debyg fod Ehwd wedi
crybwyll ara yr arwydd hwn o'r blaen, os

llwyddai efe yn ei fwriad yn erbyn Eglon.

A meibion Israel a ddisgynasant gyâag ef oW
mynydd—Ile yr oeddynt wedi ymgasglu wrth
sain yr udgorn ; ac yntau o'u blaen— fel eu
cadfridog.

Adn. 28. Yr Arglwydd a roddodd eich gel-

ynion chwi, sef Moab, yn eich llaw chwi] Efe

a lefarai fel hyntrwy ddylanwad dwyfol ar ei

feddwl mai felly y byddai, a chadarnheid ef

yn y grediniaeth trwy y llwyddiant a gawsai

efe yn erbyn Eglon brenin Moab. A hwy a
aethant i waered ar ei ol ef—yn siriol a chal-

onog, gan gredu fod Ehwd yn achubwr iddynt

oddiwrth yr Arglwydd; ac a ennillasant ryd-

au yr lorddonen—lle yr arferid croesi yr afon

hòno, fcl ag i attal i'r Moabiaid ag oeddynt yn
Nghanaan allu dianc i'w gwlad eu hunain, ac

i rwystro i ychwaneg o Foabiaid groesi yr

lorddonen i'w cynorthwyo. Yr oedd gwlad
Moab yn gorwedd o du y dwyrain i'r lorddon-

en a'r Môr Marw, ger afon Arnon.
Adn. 29. A hwy a darawsant oW Moahiaid

y pryd hicnw yn nghylch deng mil o wýr] Y
riiai a geisient groesi yr lorddonen i fíbi i'w

gwlad eu hunain. Fawb yn rymus—neu yn
dewion o gyríT, fel yr arwydda y gair: yr

oeddynthwythau, fel Eglon, wedi bod yn byw
ddeunaw mlynedd ar frasder y wlad, adn. 17.

A phawb yn wr nerihol—yn filwyr galluog,
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iaid y pryd hyny yn nghylch deng mil

o wr, pawb yn rymus, a phawb yn
wr nerthol ; ac ni ddiangodd neb.

30 Felly y darostyngwyd Moab y
dwthwn hwnw dan íaw Israel. A'r

wlad a gafodd lonydd bedwar ugain

mhmedd.
31 H Ac ar ei ol ef y bu Samgar

mab Anath; ac efe a darawodd o'r

Philistiaid chwe-channwr âg irai ych-

ain : yntau hefyd a waredodd Israel.

PENNOD IV.

A MEIBION Israel a chwanegas-
-^ ant wneuthur drygioni yn ngolwg
yr Arglwydd, wedi marw Ehwd.

y rhai a gadwai brenin Moab yn Ngbanaan i

ddarostwng yr Israeliaid.

Adn. 30. AW wlad a gafodd lonydd] Nid
hoU wlad Israel, eithr y rhan ddwyreiniol o

honi, yr hon fel hyn a ysgydwasai ymaith iau

Moab. Yr oedd y Philistiaid yn y cyfamser
yn blino y parthau gorllewinol, fel yr adroddir

adn. 31 ; a Jabin yn blino y parthau gogledd-

ol, fel yr adroddir yn y bennod nesaf. Bed-
war ugain mlynedd— y raae hyn yn cael ei

gyfrif yn gyffredin o amser y waredigfaethdan

Othniel ; ond ar hyn nid oes sicrwydd.

Adn. 31. Ac ar ei ol cf y bu Samgar] Efe
oedd trydydd barnwr yr Israeliaid, yr hwn a'u

hachubodd hwynt oddiwrth ryw fân adfydau a

ddyoddefent oddiwrth y Philistiaid. Ni ddyry
yr hanesydd santaidd ddim o'i hanes ef, amgen
na'i fod yn waredwr i Israel, ac iddo ladd

chwe-channwr o'r Philistiaid. Ag irai ych-
ain—neu, fel y mae y Lladin a'r Roeg yn ei

gyfieithu, 'â swch neu gwlltwr arad.' Y mae
y wreiddiol, malmad habbakar, yn arwyddo
unrhyw offeryn â'r hwn y dysgir ychain i ar-

edig. Y mae yn debyg ei fod ef yn dylyn yr
arad pan y daeth y Phiîistiaid i mewn ; a chan
nad oedd ganddo na chleddyf na gwaewffon
pan roddodd Duw yn ei galon i'w gwrthwyn-
ebu, efe a ymaflodd yn yr offeryn nesaf at

law. Ni waeth pa mor wael y byddo yr off-

eryn, os bydd Duw yn cyfarwyddo ac yn
nerthu y fraich. Bydd i irai neu swmbwl
ycbain, pan y gwelo Duw yn dda, wneyd
mwy na chleddyf Goliath. Ac y mae ef rai

troion yn dewis gweithio trwy y fath offerynau

gwael, fel y byddo godidogrwydd y gallu o

Dduw, ac y caftb ef yr hoU ogoniant. Y mae
y Galdeaeg, y Syriaeg, a'r Arabaeg, yn ei dde-

all am irai, ierthi, neu swmbwl, â'r hwn y
y gyrir ychain wrth aredig. Gwelodd IMr.

Maundreíl rai yn cael eu defnyddio yn Pa-
lestina yn wyth troedfedd o hyd, ac yn y pen
praffaf yn chwe modfedd o amgylchedd. Yr
oedd eu blaen yn bigfain i yru yr ychain, ac

yn eu bôn yr oedd math ar raw haiarn i lan-

hau yr arad oddiwrth y pridd a'r clai. Rhaid
addef mai offeryn ofnadwy fyddai hwn, neu
gwlltwr arad, yn llaw gr bywiog anerthol i

ymosod ar ei elynion ; ond nid yw yr hanes-

ydd santaidd yn priodoli y gyflafan a wnaed,
na'r fuddugoliaeth a ennillwyd gan Samgar, i

ardderchogrwydd yr otferyn a ddefnyddiai efe,

2 A'r Arglwydd a'u gwerthod^
hwynt i law Jabin brenin Canaan, yr
hwn oedd yn teyrnasu yn Hazor : a
thywysog ei lu ef oedd Sisera ; ac efe

oedd yn trigo yn Haroseth y cen-
hedloedd.

3 A meibion Israel a lefasant ar yr
Arglwydd : canys naw can cerbyd
haiarn oedd ganddo ef ; ac efe a or-

thrymodd feibion Israel yn dost ug-
ain mlynedd.

4 H A Debora y broífwydes, gwraig
Lapidoth, y hi oedd yn barnu Israel

yr amser hwnw.
5 Ac yr oedd hi yn trigo dan balm-

wydden Debora, rhwng Rama a Beth-

ond i allu Duw, Yntau hefyd a waredodd
Israel— oddiwrth y Philistiaid yspeilgar, fel

na feiddiasant flino Israel am hir amser wedi
hyn.

PEN. IV. Adn. 1. A meibion Israel a
chwanegasant wneuthur drygioni yn ngolwg
yr Arglwydd] Trwy syrthio i eilunaddol-

iaeth, a'r pechodau cydfynedol, y drydedd
waith : gwel pen. iii. 7, 12. Wedi marw
Ehwd—neu ' oblegid marw Ehwd,' fel y gell-

ir ei ddarllen, ebai PatricU. Y mae yn debyg
fod Samgar wedi marw o flaen Ehwd, a bod' y
bobl yn gyffredinol yn parhau yn ffyddlon i'r

Arglwydd hyd farwolaeth Ehwd. Ymddeng-
ys fod y ddau farnwr hyn yn cydoesi, ond yn
byw mewn rhanau gwa'hanol o wlad Canaan:
gwel ar pen. iii. 30.

Adn. 2. A'r Arglwydd a'u gwerthodd
hioynt] Yr oeddynt hwy wedi ymwerthu i

eilunaddoliaeth, neu werthu yr Arglwydd atn

eilunod ; ac y mae yntau yn eu gwerthu hwy-
thau i'r Canaaneaid : gwel ar pen. ii. 14. /
law Jabin—y mae yn debyg fod y Jabin hwn
yn fab neu \vyr i'r Jabin a syrthiodd trwy
ddwylaw Josua, Jos. xi. 1, &c. ; ac iddo fod

yn dysgwyl am gyfleusdra i adennill ei hen
fcddiannau, a dial cweryl ei dad. Brenin
Canaan—nid brenin yr oU o Ganaau, eithr y
rhan hòno o honi lle yr oedd Hazor yn sefyll

;

a dichon ei fod yn frenin ar genedl y Canaan-
eaid, fel un o'r saith genedl. Yr hwn oedd
yn teyrnasu yn Itazor—yr hon, er ddarfod ei

llosgi gan Josua, Jos. xi. 11, a allai fod yn
awr wedi ei hailadeiladu, a'i hadfer i'w nerth

a'i rhwysg blaenorol. A thywysog ei lu ef
oedd Sisera—gan yr hwn yr oedd gofal y naw
can cerbyd haiarn, adn. 13. Ac efe oe'dd yn
trigo yn Ilaroseth y cenhedloedd—lle a elwid
felly am i lawer o genhedloedd Canaan ymgy-
nulì yno i gynorthwyo Sisera ynerbynisrael,
ac i gael eu hamddiffyn ganddo ef Yr oedd
hefyd ar derfyn y cenhedloedd a breswylient
du y gogledd i wlad Canaaii : gwel ar Mat.

iv. 15.

Adn. 3. A meihion Israel a lefasantar yr
Arglwydd] Am waredigaeth o'u gorthrymder
tost: gwel ar pen. iii. 9, 15. Naw can cer~

hyd haiarn oedd ganddo ef—y rhai yr oedd
math ar bladuriau haiarn yn ymestvn allan

o'u hochrau, i dori eu geîyuion i íawr fel
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el, yn mynydd Ephraim : a meibiou
Israel a ddeuent i fyny ati hi am
farn.

6 A hi a anfonodd, ac a alwodd am
Barac fab Abinoam, o Gedes Naph-
tali ; ac a ddywedodd wrtho, Oai or-

chymynodd Arg:lwydd Dduw Israel,

gan ddywedydj Dos, a thyn tua myn-
ydd Tabor, a chymer gyda thi ddeng

gwair : gwel ar Jos. xvii. 16, Dywedir fod

cerbydau o'r fath gan yr heû Gytury gynt.
Ac efe a orthrymodd feibion Israel yn dost
ugain mlynedd—ddwy flynedd yn hwy na'r
tro o'r blaen, a deuddeng mlynedd yn hwy
na'r tro cyntaf: (gwel ar pen. iii. 8, 14:) ac
yr oedd y gorthrymder hwn nid yn unig yn
feithach, ond hefyd yn dostach, am fod eu
drygioni yn awr yn fsvy.

Adn. 4. A Debora y broffwydes] Pel Mir-
iam, chwaer Moses ac Aaron, yr oedd Debora
wedi ei chynysgaethu â doniau y nef, angen-
rheidiol i addysgu, hyíforddi, a cheryddu : ac
heblaw hyny, yr oedd hi yn cael ei galluogi

gan Ysbryd Duw i draethu ei ewyllys ef i'r

bobl, ac i ragfynegu pethau i ddyfod, fel yr
ymddengys oddiwrth yr adnodau dylynol.
Ystyr ei henw yw gwenynen; ac yr oedd hi

yn ateb i'w henw yn ei diwydrwydd, ei chall-

ineb, ei mwynder raelys i'w chyfeillion, a'i

llymder poenus i'w gelynion, Gwraig La-
pidoth—tybia rhai mai Lapidoth oedd enw ei

gwr hi ; eithr tybia ereill mai enw lle oedd
Lapidoth ; a darllenant y geiriau, ' gwraig o

Lapidoth,' sef o ryw dref o'r enw hwnw, fel y
gellir cyíieithu y wreiddiol. Terfyniad ben-
ywaidd lluosog yw oth, ac anfynych y defn-

yddir ef mewn enw gwryw. Ystyr y gair yw
lampau neu oleuadau ; ac y mae rhai yn dar-
llen y frawddeg, ' gwraig o oleuadau neu o

oleuni yn Israel. Hi oedd yn barnu Israel
yr amser hwnw—yn eu hannog i edifeirwch a
diwygiad, ac i ymysgwyd odditan iau drom
Jabin, ac yn gwneuthur cyfiawnder rhwng
gr a gr. Dyma y wraig gyntaf a gawn
yn trin materion gwladol a chrefyddol.
Adn. 5. Ac yr oedd hi yn trigo dan balm-

wydden] Yr oedd ei th hi dan bren a elwid
Palmwydden Debora, am ei bod yn trigo

dani. Neu, fel y mae y lxx a'r Yulgate yn
ei ddeall, 'hi a eisteddai dan balmwydden,' i

wrando, barnu, a chynghori y bobl pau ddyg-
ent eu hachosion ati. Rhwng Rama a Beth-
el—lleoedd yn rhandir Benjamin, ar derfyn
Ephraim, Jos. xviii. 22, 25. Dywed yr lu-

ddewon fod Debora yn wraig gyfoethog iawn,
yn gystal ag yn dduwiol ; fod ganddi balm-
wydd yn Jericho, perllanau yn Rama, olew-
wydd yn y dyft'ryn, a haddon yn Bethel.

Adn. G. A hi a anfonodd ac a alwodd am
Barac] IIi a'i penododd ef yn gadfridog y
byddinoedd ar yr achlysur hwn

;
yr hyn a

ddengys mai ganddi hi yr oedd y prif awdur-
dod yn y Ilywodraeth. Dywed yr luddewon
mai gr Debora oedd Barac, ond nad oedd hi

yn byw gydag ef er pan ddaethai ysbryd pro-

^íFwydoliaeth arni. Modd bynag, y mae yn
debyg y gwyddai hi rywbeth am ei wroldeb
milwraidd ef o'r blaen, er ei fod yn byw yn
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mil o wr, o feibion Naphtali, ac o
feibion Zabulon.

7 A mi a dynaf atat, i afon Cison,

Sisera, tywysog llu Jabin, a'i gerbyd-
au, a'i luaws ; ac a'i rhoddaf ef yu dy
law di.

8 A Barac a ddywedodd wrthi, Od
âi di gyda mi, minau a âf ; ac onid âi

gyda mi, uid âf.

mhell oddiwrthi, sef yn rhandir Naphtali.
Oni orchymynodd Arglwydd Dduw Israel—
hyny yw, efe a orchymynasai withi hi trwy
ysbryd proff'wydoliaeth. Dos, a thyn tua
mynydd Tabor—mynydd ar derfynau Zabu-
lon, rhwng Issacar a Naphtali, ac felly yn
gyfleus iawn i'r llwythau hyn gydgyfarfod
yno. Y mae yn sefyll wrtho ei hun ar was-
tadedd Esdraelon, oddeutu hanner cant o fiU-

diroedd yn ogleddol o Jerusalem, ar lun torth

siwgr, a'r ff"ordd yn dyrwyn o'i amgylch i'w

ben, yr hon a gymerodd i Mr. Maundrell ya
agos i awr i'w theithio. Y mae ar ei gopa
wastadedd hirgrwn, oddeutu chwarter milldir

o hyd, yn ddigon eang i gynwys byddin o

10,000 o wr, a'u hytt'orddi mewn ymarfer-
iadau milwraidd. Meddylia rhai mai yma y
gweddnewidiwyd ein Hiachawdwr ; ac y mae
ar ei ben dwyreiniol lawer o adfeilion, gwedd-
illion amddiff'ynfeydd, muriau, ac eglwys hen
iawn. Pan edrychir arno o bell, ymddang-
hosa yn brydferth hynod, trwy fod ei ochrau
wedi eu haddurno â choedydd iraidd a deiliog.

Oddiar ei ben gellir gweled Môr-y-canoldir yn
orllewinol, Môr Galilea yn ogleddddwyrein-
iol, mynyddoedd Libanus yn ogleddol, a'r wlad
amgylch Jerusalem yn ddeheuol ; ac wrth ei

droed, yn nghanol coedydd, danghosir y fan

Ile y dywedir i Debora gael ei geni. feih-

ion Naphtali^ ac o feibion Zabulon—y rhai

hyn oeddynt nesaf at law, ac ond odid yn cael

eu gorthrymu dostaf; ac felly byddent yn
barotach i fyned allan yn erbyn eu gelynion.

Adn. 7. A mi a dynaf atat i afon Cison]

Y rhai hyn ydynt eiriau Duw trwy Debora,

fel y geiriau o'r blaen, adn. 6 ;
yn dangos y

tynai efe Sisera a'i fyddin, trwy ddylanwadu
ar eu meddyliau, i ymladd â Barac wrth afon
Gison. Yr oedd un gangen o'r afon hon yn
codi yn agos i Daberah, pentref bychan wrth
droed Tabor. Yn ystod y tymhor gwlawog y
mae yr holl ddwfr ag sydd yn disgyn ar ochr

ddwyreiniol y mynydd, ac ar y codiad tir de-

heuol, yn rhedeg iddi yn ff'rydiau Iluosog, nes

y mae yn gorlifo ei glanau, a chyda gorwyllt-

edd mawr yn cario y cwbl o'i blaen. Gall

mai ar y fath dymhor a hwn yr oedd y ' ser,*

fel y dywedir, 'yn ymladd yn erbyn Sisera,'

(gwel ar pen. v. 20, 21,) trwy ddwyn y fath

helaethrwydd o wlaw nes yr oedd y Cison yn
ysgubo ymaith fyddin Sisera wrth geisio ci

chroesi. Sisera tywysog llu Jabin, a'i ger-

bydau, aH luaws—gan fod rhif y ccrbydau yn
nawcant, rhaid fod Iluaws ei filwyr ef yn fawr

iawn, i gyfateb i gynifer o gerbydau : ond pa

nifer bynag ocdd o honynt, rhoddai Duw hwynt
oll yn Ilaw Barac : gwel ar adn. 13.

Adn. 8. Od âi di gyda mi] I roddi dy

weddiau a'th gyfarwyddyd yn yr ymgyrch,



Barao yn BARNWYR IV. gorchfygu Sisera.

9 A hi a ddywedodd, Gan fyned yr

âf gyda thi : eto ni bydd gogoniant i

ti yn y daith yr wyt yn myned iddi

;

canys yn Uaw gwraig y gwerth yr Ar-
glwydd Sisera, A Debora a gyfododd,
ac a aeth gyda Barac i Cedes.

10 ^ A Barac a gynullodd Zabulon
a Naphtali i Cedes ; ac a aeth i fyny â

deng mil o wr wrth ei draed : a De-
bora a aeth i fyny gydag ef.

11 A Heber y Cenead, o feibion

Hobab, clìwegrwn Moses, a ymneill-

duasai oddiwrth y Ceueaid, ac a led-

asai eibabell hyd wastadedd Zaanaim,
yr hwn sijdd yn ymyl Cedes.

12 A mynegasant i Sisera, fyned o

fel proíFwydes a barnyddes; minau a âf—
mewn ufydd-dod i orcbymyn Duw, ac mewu
flfydd yu ei addewid ef. Ac onid äi di gyda
mi, nid âf— y mae y lxx yn cbwanegu yma,
am nas gwn y dydd yr enfyn yr Arglwydd
ei angel i'm llwyddo. Ymddengys ei fod yn
arwyddo wrth byn, er ei fod yn credu iddo

gael galwad ddwyfol i'r gwaith, eto, gan na
wyddai efe yr amser yn yr hwn yr oedd yn
briodol iddo wueyd yr ymosodiad, ei fod yn
ewyllysio i Debora, ar yr bon yr oedd yr Ys-
bryd Dwyfol yn gorphwys yn barbaus, fyned

gydag ef, i roddi gwybodaeth iddo pa bryd i

wneutbur y tarawiad ag y gwyddai efe y bydd-
ai yn eífeitbiol. Y mae byn yn gwbl natur-

iol a rhesymol, ac yn eithaf cyson â'r ganmol-
iaeth a ddyry yr apostol i ffydd Barac, Heb.
xi. 32. Gwel ar adn. 14.

Adn. 9. Gan fynedyr âf gyda thi] Yn ol

dy ddeisyfiad ; eto ni bydd gogoniant i ti yn
y daith—sef gogoniaut y fuddugoliaetb, am y
priodolid hyny i Debora fel barnyddes, ac nid

iddo ef fel cadfridog, os nad ài efe bebddi hi.

Canys yn llaw gwraig y gwerth yr Arglwydd
Sisera—os bydd i mi fyned gyda tbi yn yr
ymgyrcb hwn. Ond tybia rbai fod byn yn
cyfeirio at waith Jael yn pwyo yr boel yn ei

arlais ef fel ag i'w ladd, adn. 21. Pa un byn-
ag ai ati ei bun ynte at Jael y cyfeiria De-
bora, y mae yn amlwg ei bod yn llefaru dan
ysbryd proôwydoliaetb. A Debora a gyfod-
odd—odditan y balmwydden rbwng Rama a
Betbel, adn. 5 ; ac a aelh gyda Barac i Cedes
— i gynuU y deng mil o wr i'r rhyfel bresen-

ol, adn. 6. Yr oedd y daith bon, yn ol y dar-

lunleni, oddeutu 75 o filldiroedd o leiaf.

Adn. 10. A Barac a gynullodd Zabulon a
Naphtali] Sef deg mil o wr o'r ddau Iwytb
hyn ; i Cedes—eigartrefeibun. Efeawuaetb
hyny trwy anfon swyddogion i'w gwabodd,
neu trwy udganu mewn udgorn fel Ebwd, peu.

iii. 27. Ac a aeth i fyny—i fynydd Tabor,
adn. 12 ; a deng mil o wr wrth ei draed—
yn ei ddylyn ef fel eu cadfridog: neu gall

arwyddo mai milwyr traed oeddynt oU, ac
nid gwr meircb.
Adn. 11. A Ileber y Cenead] Gr Jael,

adn. 17 ; o feibion Uobab— gwel ar pen. i.

IG; a ymneillduasai oddiwrth y Ceneaid—
oddiwrth y lleiU o'i frodyr, y rbai a breswyl-
ieût yn niffaethwch Juda. Ac a ledasai ei

Barac mab Abinoara i fyny i fynydd
Tabor.

13 A Sisera a gynuUodd eiholl ger-

bydau, S(?/naw can cerbyd haiarn, a'r

holl bobl y rhai oedd gydag ef, o Ha-
roseth y cenhedloedd hyd afon Cisou.

14 A Debora a ddywedodd wrth
Barac, Cyfod ; canys hwn yw y dydd
y rhoddodd yr Arglwydd Sisera yn dy
law di: onid aeth yr Arglwydd allan

o'th flaen di ? Felly Barac a ddisgyn-
odd o fynydd Tabor, a deng mil o wr
ar ei ol.

15 A'r Arglwydd a ddrylliodd Sí-

sera, a'i holl gerbydau, a'i holl fydd-

in, â min y cleddyf, o flaen Barac : a

bahell hyd wastadedd Zaanaim—yr hwn oedd
ychydig yn ogledd-orllewinol o Cedes. Cry-
bwyllir hyn am Heber a'i breswylfod, fel

rbagarweiniad i'r byn a ddywedir eto am ei

wraig ef, adn. 17, &c.

Adn. 12. ^ mynegasant i Sisera] Sef rhyw
yspíwyr ag oedd gan Sisera yn gwylio symud-
iadau Barac a'i fyddin.

Adn. 13. A Sisera a gynullodd ei hoUger'
bydau] Y rbai oeddyntar wasgar trwy y wlad,
i gadw Israel mewn braw a darostyngiad,

Naw can cerbyd haiarn— gwel ar adn. 3.

Dywed Josepbus fod hoU fyddin Sisera ya
cynwys 300,000 o wr traed, 10,000 o wr
meirch, a 3,000 o gerbydau heiyrn, O Har-
oseth— gwel ar adn. 2. Yr oedd o Haioseth
at afou Cison yn agos i ddeugain milldir o
ffordd.

Adn, 14. Cyfod; canys hwn yw y dydd\
Yu ol y Lxx, fel y gwelsom ar adn. 8, yr
oedd Barac yn anfoddlon i fyned i'r ymgyrch
hwn heb i Debora fyned gydag ef, i fynegu
iddo y dydd priodol i ymosod ar Sisera yn
Uwyddiannus ; ac y mae hithau yn awr, ar

ol i'r dydd hwnw wawrio, yn dangos iddo mai
dyna yr adeg y rhoddai yr Arglwydd Sisera

yn ei law ef. Onid aeth yr Arglwydd allan

o'thflaendi—fel pen-rhyfelwr i ymiadd dros-

ot? Dywed yr luddewon fod Debora yn can-

fod y Secina, neu yr arwydd dysglaer a gogon-
eddus bresenoldeb Jehofa, yn myned tua
gwersyll Sisera, ac megys yn amneidio ar Is-

rael i ganlyn. Felly Barac a ddisgynodd o

fynydd Tabor—ni ddefnyddiodd Barac y fan-

tais o'r mynydd, o'r lle y gallai anfon eisaeth-

au at y gelyn, a bod allan ei hun o gyraedd y
cerbydau heiyrn ; eithr efe a aetb yn byf i'r

gwastadedd, i ganol y meirch a'r cerbydau,

fel y byddai y fuddugoliaeth yn ogoneddus-

ach. Y mae yn debyg nad aeth Debora i faes

y gwaed gyda Barac ; eitbr ddarfod iddi hi

aros ar ben Tabor i weddio dros Israel, i weled

y fuddugoliaetb, ac i gyfansoddi o leiaf ran o'r

gân a adroddir yn y bennod nesaf.

Adn. 15. A'r Arghcydd a ddrylliodd Si-
sera, ^"c.] Y mae yn sicr i Israel ymladd yn
wrol a ffyrnig; eto priodolir dinystr eu gelyn-

ion i*r Arglwydd. Arwydda y wreiddiol

ddarfod iddynt gael eu dyrysu a'u gorcbfygu
gan dwrf a dychri/n ofnadwy ; ac ymddengys
oddiwrth pen. y, 20, ddarfod i'r Arglwydd beri
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Sisera a ddisgynodd oddiar ei gerbyd,

ac a ffôdd ar ei draed.

16 Ond Barac a erlidiodd ar ol y
cerbydaii, ac ar ol y fyddin, hyd Ha-
roseth y cenhedloedd : a holl lu Sisera

a syrthiodd ar fin y cleddyf ; ni adaw-
yd un o honynt.

17 Ond Sisera a fîôdd ar ei draed i

babell Jael, gwraig Heber y Cenead

:

canys yr oedd heddwch rhwng Jabin

brenin Hazor a th Heber y Cenead.

18 ^ A Jael a aeth i gyfarfod â

Sisera; ac a ddywedodd wrtho, Tro i

mewn, fy arglwydd, tro i mewn ataf

fi ; nac ofna. Yna efe a drôdd ati i'r

babell, a hi a'i gorchuddiodd ef â

gwrthban.
19 Ac efe a ddywedodd wrthi, Dioda

ystorm arswydus o wynt, mellt a tharanau, yn
Dghyda gwlaw a chenllusg dychrynllyd, fel

Dad allai byddin Siseia ymladddim, yr hyn a

gadarnheir iran Josephus. A min y cleddyf—
sef cleddyf Barac a'i fyddin, y rhai a ddefn-

yddid fel rhan o offerynau Duw ar yr achlys-

ur, Nid oedd ganddyut hwy ddim i'w wneu-
thur ond lladd y rhai ag yr oedd Duw, trwy

arfau grymusach, wedi eu gorchfygu eisioes.

A Sisera a ddisgynodd oddiar ei gerbyd—fel

y gallai íFoi yn fwy disylw, ac heb i'w gerbyd

fynedar drawscerbydauereill yn yrannhrefn.

Aàn. 16. Ond Barac a erlidiodd ar ol y
cerbydau] Gan rifo i'r cleddyf bob un a oddi-

weddent ar y ffordd ; hgd Haroseth y cenhedl-

oedd—gwel ar adn. 2. A holl lu Sisera a

syrihiodd ar fin y cleddgf—ueu. trwy fin y
cìeddyf ; ni adawydun—ar y maes, neu ar y
ífordd i Haroseth, er y gallai i rai o honynt

ddianc ymaith, fel y gwnaethai Sisera.

Adn. 17- Ond Sisera a ffôdd ar ei draed i

habell Jael] Canys yr oedd gan y gwragedd eu

pebyll ar wahan i eiddo eu gwr, Gen. xxiv.

67, a xxxi. 33 ; a thybiai Sisera y byddai ef

yn fwy dirgel a diogel yma nag yn mhabe'l ei

gr. Canys yr oedd heddwch rhwng Jabin

brenin IIazor a th IJeber—am eu bod hwy
yn bobl heddychol yn y wlad, yn ffieiddio rhy-

fel, ac yn rhoddi eu hoU fryd ar fagu anifeil-

iaid; ac heblaw hyny, nid oeddynt hwy yn
Israeliaid o genedl, â'r rhai yr oedd Jabin yn

cweryla yn benaf ; a gellir meddwl hefyd fod

Duw yn tueddu ei galon ef i bleidio y ihai ag

oeddynt yn ofalus i ochel eilunaddoliaeth, a

phechodau ereiU trwy y rhai yr ymlygrasai

Israel.

Adn. 18. .4 Jael a aeth i gyfarfodâ Sisera]

Wrth ei weled ef yn ffoi am ei einioes ; canys

y mae yn debyg ei bod yn ei adnabod ef, trwy

tbd heddwch ihyngddynt, adn. 17. Tro i

meivn, fy arglwgdd—hi a'i cyfenwai ef felly

o anrhydedd idd» fel gr mawr, a chadfridog

byddin Jabin Tro i mewn ataffi—gwahodd-

ai ef fel hyn ddwy waith, i ddangos fod croesaw

iddo, a'i bod hi yn awyddus am ei ddiogelwch.

Y mae yndebyg ei bod hi y pryd hyn yn gwbl
ddiragrith, heb fwriadu dim niwed i Sisera ;

ac mai trwy weithrediad dwyfol wedi hyn ar

lOC

fi, atolwg, âg ychydig ddwfr ; canys
sychedig wyf. Yna hi a agorodd gyn-

nog o laeth, ac a'i diododd ef, ac a'i

gorchuddiodd.
20 Dywedodd hefyd wrthi, Saf ivrth

ddrws y babell ; ac^os daw neb i mewn,
a gofyn i ti, a dywedyd, A oes yma
neb ? yna dywed dithau, Nac oes.

21 Yna Jael gwraig Heber a gy-
merth hoel o'r babell, ac a gymerodd
forthwyl yn ei llaw, ac a aeth i mewn
ato ef yn ddystaw, ac a bwyodd yr
hoel yn ei arlais ef, ac a'i gwthiodd
i'r ddaear (canys yr oedd efe yn cysgu,

ac yn lluddedig) ac felly y bu efe

farw.

22 Ac wele, a Barac yn erlid Sisera,

Jael a aeth i'w gyfarfod ef ; ac a ddy-

ei meddwl yr arweiniwyd hi i ymddwyn fel y
gwnaeth : gwel ar adn. 21. A hi a'i gor-

chuddiodd ef â giorthban—fel y gallai or-

phwys a huno, a bod heb gael anwyd trwy ei

chws mawr.
Adn. 19. Dioda fi, atolwg, âg ychydig

ddwfr] Canys yr oedd efe yn sychedig iawa
ar ol bod yn rhyfela ac yn rhedegcymaint am
ei einioes. T^ia hi a agorodd ggnnog o laeth

—a wnaeth iddo fwy nag a ofynasai. Yr oedd
yr ymddanghosiad hwn o garedigrwydd yn
ennill ei hyder chwanegol ef yn y wraig, ac

yn peri iddo ei dybied ei hun yn ddiogel yn ei

phabell. Gynnog jw llestraid o laLeÚw gwel
Eiriadur Dr. Pughe, dan y gair cunnawg.
Adn. 20, Safwrth ddrws y babell] lîhag i

neb filwyr Israel droi i mewn, a'i ganfod ef.

Er nad âi un gr i mewn i babell y gwragedd
yn y gwledydd hyny heb ryw achos annghyíF-

redin, eto, mewn achos o ryfel, nid oedd defod-

au gwladol yn cael eu parchu bob am.ser.

Adn. 21. Yna Jael] Wedi ei chynhyrfu,fel

y meddylir, gan ddylanwad dwyfol. Y peth-

au a barant i mi feddvvl hyny yw, (1) Fod
cwpan anwiredd Sisera yn Uawn, a bod ei

fywyd ef a'r Canaaneaid wedi ei íforffetio i

gyfiawnder dialeddol. (2) Fod yr Arglwydd
wedi gweithu Sisera yn Ua.w gwraig, adn. 9,

sef y wraig hon, fel y barna llawer. (3) A
bod Deboia, dan ddylanwad dwyfol, yn ben-

dithio Jael am y weithred hon, pen. v. 24.

A gymerth hoel o'r babell—sef un o*r hoelion

hirion â ])ha rai y sicrheid cortynau y babell

wrth y ddaear. Ac a aelh i mewn ato ef yn
ddgstaw— rhag ei ddihuno ef cyu iddi gyf-

lawni ei hamcan. Ac a bwyodd yr hoel yn
ei arlais ef— nes tieiddio trwy ei benglog i'r

ddaear, yr hyn a barodd iddo farw yn y fan.

Yn y weithred hon cynhyrfid hi nid gan falais

a digofaint, eithr gan deimlad santaidd dros

ogoniant Duw, lles crefydd, a daioni Israel.

Adn. 22. Ac wele, a. Barac yn erlid Sisera]

Am y gwyddai iddo íToi y ífordd liono ; Jael a
aeih i'w gyfarfod e/—fel yr aethai i gyfarfod

Sisera, adn. 18. JJyred, a mi a ddanghosaf
i ti y gr yr wyi ti yn ei gcisio—fel hyu yr

oedd dwy ran proíl'wydoliaetii Debora gyda

golwg ar Sisera wedi eu cyflawni. Efe a
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wedodd wrtho, Tyred, a mi a ddang-
hosaf i ti y gr yr wyt ti yn ei geisio.

Ac eíe a ddaeth i mewn ati ; ac wele,

Sisera yn gorwedd yn farw, a'r hoel
yn ei ariais.

23 Felly y darostyngodd Duw y
dwthwn hwnw Jabin brenin Canaan
o ílaen meibion IsraeL

24 A llaw meibion Israel a Iwydd-
odd, ac a orchfygodd Jabin brenin
Canaan, nes iddynt ddystrywio Jabin
brenin Canaan.

*roddwyd yn llaw Barac,' fel y rbagfyneg-

wyd adn. 7 ; eithr nid yn fyw, ac felly nid er

'gogoniant' i Barac, fel y rhagddywedwyd adn.

9. A'r hoel yn ei arlais— wedi ei gadael

felly, fel y gwelai Barac pa fodd y lladdasai

Lief
Adn. 23, 24. Felly y darostyngodd Duw y

dwthwn hwnw] Saes. 'y dydd hwnw,' Jabin
brenin Canaan— trwy orchfygu Sisera a'i

fyddin ef Dywed Josephus i Barac g)'farfod

Jabin ei hun yn dyfod o Hazor â byddin arall

yn ei erbyn ef, ac iddo iadd Jabin a'i fyddin.

Pa fodd bynag am hyny, ni allodd ef or-

thrymu Israel mwyach.

PEN. V. Adn. 1. Yna y canodd Dehora]
Yr hon a gyfansoddodd y gân hon, un o swydd-
au neillduol pa un, fel proö'wydes, oedd canu
clodydd Jehofa, 1 Cron. xxv. 1—3. A Ba-
rac— yr hwn ond odid yn awr a wnaed yn
farnwr, yn ganlynol i'r waredigaeth fawr a

ddygasai Duw oddiamgylch trwyddo ef. Y
diwrnod hwnw — pryd y gorphenasent eu
buddugoliaeth trwy ddystrywio hrenhiniaeth

Jabin. Nid yw yn gwbl sicr pa un ai hwynt-
hwy iU dau yn unig a ganent y gân hon, ynte

a oedd henuriaid y bobl yn ei chanu gyda hwy.
Ni sonir äm neb, modd bynag, ond Debora a

Barac ; a thybia Dr. Kenuicott eu bod yn ei

chanu bob yn ail, gan ateb eugilydd ; adarfod
i rai, wrth beidio sylwi ar hyn, wneuthur lla-

wer rhan o honi yn dywyll, a dinystriogrym
a phrydferthwch yr oll. 'Y mae yn sicr,'

ebai efe, 'fod ynddi ranau nad allai Deboraeu
canu, yn gystal a rhanau nad allai Barac eu
canu. Er siampl, nid allai Debora alw ar

Debora, gan ei chynghori ei hun i ddeffro, fel

yn adn. 12; ac nis gallai Barac ei gynghori ei

hun i godi, yn yr un adnod.' Gan hyny darfu

i'r g\vr dysgedig hwn wneuthur cyfìeithiad

newydd o honi, gan nodi i Debora a Barac y
ihanau hyny ag y tybiai ef fod pob un yn eu
canu, a'u gosod allan, trwy yr oU o honi, fel

yn ateb eu gilydd : gwel 'Nodiadau Kenni-
cott ar Ranau Neillduol o'r Hen Destament,'
dal. 94. Rhaid i ni adael i'r darllenydd farnu
drosto ei hun pa bwys sydd yn yr hyn a ddy-
wed y doctor, gan sylwi yn unig fod y gân
hon, fel caniadau Moses, (Exod. xv, a Deut.
xxxii,) yu cael ei gwahaniaethu yn yr Hebr-
aeg fei prydyddiaeth ; ac yraddangosasai yn
well yn ein cyfieithiad ninau pe buasai wedi
ei hargrafîu ar tfurf barddoniaeth : gwel ar
Deut. xxxii. 1. Cenfydd pob darllenydd ei

bod yn wahanol ei hardduU i ranau hanes-

PENNOD V.

"YTNA y canodd Debora, a Barac mab
-*- Abinoam, y diwrnod hwnw, gan
ddywedyd,

2 Am ddial dialeddau Israel, ac ym-
gymhell o'r bobl, bendithiwch yr Ar-
gíwydd.

3 Clywch, O frenhinoedd
;
gwran-

dewch, O dywysogion : myfi, myfi a
ganaf i'r Arglwydd ; canaf fawL i Ar-
glwydd Dduw Israel.

4 O Arglwydd, pan aethost allan

yddol y llyfr hwn, ac mewu iaith mor fawr-

eddog, arddunawl, a hedegog, fel na ddarfu i

un o'r beirdd Groeg na Lladin erioed ei chys-

tadlu.

Adn. 2. Am ddial dialeddau Israel] Sef y
drygau a ddyoddefodd Israel oddiwrth Jabia
am yr ugain mlynedd diweddaf, pen. iv. 3

;

ac ymgymhell o'r bobl—am iddynt yn ewyll-
ysgar gynyg eu gwasanaeth i gynorthwyo Ba-
rac yn erbyn Sisera. Bcndithiwch yr Argl-
wydd—yr hwn a ddialodd y dialeddau, ac a
loddodd yn nghalon Uwyth Zabulon a Naph-
tali i fyned yn erbyn eu geiynion. Tybia
Kennicott mai Debora a ganai y frawddeg
gyntaf, a darfod i Barac ei hateb yn yr ail, ac
iddyut ill dau gyduno yn yr olaf.

Adn. 3. Clywch, frenhinoedd, ^'c.] Myn-
ai Debora i holl benaethiaid y ddaearsylwi ar

fawrion weithredoedd Duw ar ran ei bobl, fel

y gwybyddent fod un yu uwch ac yn drech na
hwy, ac yr ofoent orthrymu ei bobl ef Myftt
myfi a ganaf Vr Arglwydd—a'i moliannaf ef

am ei ryfeddodau. Y mae yn dyblu yr ym-
adrodd, i ddangos mor wresog a phenderfynol
yr oedd hi yu ei chân o fawl i'r Arglwydd

;

ac fel hyn annogai ereiU i'r un ysbryd o ddi-

olchgarwch a hi ei hun.

Adn. 4. O Arglwydd] Yma yn briodol y
dechreua y i;âu, a'r ddwy adnod flaenorol sydJ
ragyniadroüd iddi. Fan aethost allan o Seir
— hyny yw, pan aethost allan mewn rhwysg a
gogoniant, fel yr arwydda y gair; 2^^n gerdd'
aist faes Edom—yr un Ue yw Seir ac Edom,
ac y mae y ddau ymadrodd hwn yn meddwl
yr un peth. Yno y trigai hiliogaeth Esau, y
rhai aommeddasant adael i Israel fyned trwy
eu gwlad, Num. xx. 14, &c. Y ddaear a
grynodd— yr oedd Duw yn parotoi y flbidd

i'w bübl, ac yn brawychu eu gelyniou, trwy
ddaeargrynfäau, yn gystal athrwy arwyddion
dychrynllyd ereill. A'r nefoedd a dd'yferas-

ant—wlawogydd mawrion a chenllusg ofnad-
wy, fel aiAYyddion o anfoddlonrwydd Duw, ac
otferynau ei ddigofaint ef ar elynion ei bobl.

Y mae yn wir nad yw llyfrau Moses yn crv-
bwyll am y pethau hyn yn ystod eu taith'o

Edom i ryfela â Sehon ac Og, ac i gymervd
meddiant o'u gwlad ; ond y mae yn dia tlie-

byg, oddiwrth yr hyn a ddywedir mor fynych
am y dychryn a achoswyd trwy eu taith, 'fod

y fath gynhyifiadau anian yn cymeryd Ile

:

gwel Saim Ixviii. 7, 8, Esay Ixiv! 3, Hab. iii.

0, Deut. i. 19, 20.

Adn. 5. Ymynyddoedda doddasaîit] Neu a
ddylifasant gan wlawogydd yn ymdywallt ar-

lor
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o Seir, pan gerddaist o faes Edom, y
ddaear a grynodd, a'r nefoedd a ddi-

ferasaut, a'r cymylau a ddefnynasant
ddwfr.

5 Y mynyddoedd a doddasant o
flaen yr Arglwydd, sefy Sinai hwnw,
o flaenArglwydd Dduw Israel.

6 Yn nyddiau Samgar mab Anath,
yn nyddiau Jael, y llwybrau a aetb yn
anhygyrch, a'r ftbrddolion a gerddas-
ant Iwybrau ceimion.

7 Y maes-drefi a ddarfuant yn Is-

nynt o'r CTinylau, y rhai, wrth ddylífo i lawr i'r

gwastadedd yn ffrydiau cryfion, a garient ymaith
ran o'r mynyddoedd gyda hwynt. Sef y Sinai
Jiwnw—neu yn hytrach, 'fel y Sinai hwnw.'
Y mae Debora yma yn cyfeirio at gyfryngiad

horeach Duw ar ran ei hobl ar Sinai, gau yr

arferai ysgrifenwyr ysbrydoledig, wrth son am
weithrediadau blaenorol Duw, grynhoi ararai

o honynt yn nghyd mewn cylch bychan. Tr
ystyr yw, 'Nid rhyfedd i fynyddoedd yr Am-
oriaid a'r Cauaaneaid doddi a chrynu o'th

flaen, wrth arwaiu o honot dy bobl atynt ; ca-

nys ni allai Sinai ei huu oddef dy bresenol-

deb, eithr toddodd yutau yr un modd o'th

flaen.'

Adn. 6. Ynnyddiau Samgar] Gwel ar pen.

iii. 31. Yn nyddiau Jael— tybia rhai fod

hyn yn cyfeirio nid at wraig Heber, ond at

ryw Jael a farnasai Israel o flaen Debora,

eithr a fuasai farw heb eu gwaredu hwy. Y
llwyhrau a aeih yn anhygyrch—neu heb neb

yn eu teithio, trwy fod yn beryglus i neb

gerdded y prif ff'yrdd o herwydd y minteioedd

lladron. AW fforddolion—y rhai a anturient

dramwy o'r naill fan i'r llall, a gerddasant

Iwybrau ceimion—yn lle y ffordd gyfeiriol, i'r

dyben i ochelyd yr yspeilwyr hyn.

Adn. 7- Y maes-drefi a ddarfuant] Trwy
fod y trigolion yn gorfod byw yn nghyd mewn
dinasoedd caerog, neu yn niferoedd mawrion
yn yr un lle, i amddiffyn eu gilydd rhag ym-
osodiadau y minteioedd Uadron a gyniweir-

ient trwy y wlad. Nes i mi, Dehora, gyfodi
—i fod i Israel megys mam, i'w hyfforddi, eu

llywodraethu, a'u noddi.

Adn. 8. Dewisasant dduwiau newyddion]
Newydd iddynt hwy, ac anadnabyddus i'w

tadau, a nevvydd mewn cydmhariaeth i dra-

gwyddol Dduw Israel. Nid yn unig yr oedd

Israel yn ymostwng i eilunaddoliaeth pan y
gorfodid hwy gan eu gormeswyr, ond dewisent

hyny yn ewyllysgar. Yna rhyfel oedd yìi y
pyrth— yn gosp arnynt, o dro i dro, am eu

heilunaddoliaeth olynol. Daeth rhyfel hyd
yn nod i byrth eu dinasoedd caorog mwyaf
cedyrn, y rhai a syrthiasant i ddwylaw eu

gelynion. A welwyd taria.n na gwaewffon
yn mysg deugain mil yn Israel?—er fod nifer

milwyr Israel yn llawer o gannoedd o filoedd,

eto nid oedd yn eu plith hwy oll y pryd hyn
ddigon darianau a gwaewffyn i ddeugain

mil ; neu, nid oedd un o bob deugain mil wedi

ymarfogi â tharian na gwaewffon. Yr achos

o hyn oedd eu diofalwch hwy i ddarpar arfog-

aeth yn amser heddwch ; neu ynte fod eu gel-
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rael : darfuant, nes i mi, Debora, gyf-

odi ; nes i mi gyfodi yn fam yn Israel.

8 Dewisasant dduwiau newyddion

;

yna rhyfel oedd yu y pyrth : a welwyd
tarian na gwaewffon yn mysg deugain
mil yn Israel ?

9 Fy nghalon sydd tuag at ddeddf-

wyr Israel, y rhai fu ewyllysgar yn
mhlith y bobl. Bendithiwch yr Ar-
glwydd.

10 Y rhai sydd yn marchogaeth ar

aseDodgwnion, y rhaisydd yn eist-

ynion wedi eu hamddifadu hwy o honynt.

Tybia rhai mai pethau tebyg i offeryn Sam-
gar, gyda rhai cleddyfau a bwäau, oedd gan y
rhan fwyaf o'r deng mil o filwyr Barac ar y
cyntaf ; ond wedi i'r Arglwydd yn oruwch-
naturiol ddechreu dryllio iluSisera, ac iddynt

daflu eu harfau ymaith a fí'oi, ddarfod i filwyr

Barac gymeryd yr arfau hyny, a lladd y ft"o-

edigion â'u cleddyfaueu hunain.

Adn. 9. Fy nghalon sydd tuag at ddeddf-

wyr Israel] Y rhai a ymdrechent i ddysgu y
bobl yn neddfau yr Arglwydd, ac yn egwydd-
orion y wir grefydd, hyd yn nod pan yn cael

eu gorthrymu gan eu gelynion. Neu gall

mai cyfeirio y mae at lywodraethicyr Israel,

(felly y Saesonaeg,) y rhai y mae hi yn eu
parchu ac yn eu caru am iddynt ymuno yn
ewyllysgar â'u brodyr yn erbyn Sisera. Oddi
wrth hyu gallwn gasglu fod rhai o'r gwr
mwyaf yn llwythau Zabulon a Naphtali wedi

peryglu eu bywydau yn wirfoddol yn mysg y
bobl gyffredin yn yr ymgyrch hwn. Y rhai

fu ewyllysgar—i fyned gyda Barac yn erbyn

Sisera a'i fyddin. Bendithiicch yr Arglwydd
—am roddi yn nghalon y fath ddynion i fyned

gyda'r milwyr cyffredin, ac am eu llwyddo yn
eu gwaith. Fel hyn, tra y mae hi yn cydna-

bod gwasanaeth yr offerynau, y mae yn benaf

yn cydnabod Duw yr hwn a'u tueddodd hwynt,

ac yn galw pawb i'w fendithio ef.

Adn. 10. Y rhai syddyn eisiedd ar asenod

gwi/nion] Sef ynadon a phendefigion, y rhai a

arferent wneuthur hyny, pen. x. 4, a xii. 14.

Y mae y Yulgate yn eu cyfieithu yn ' asynod

dysglaer ',' ac ereill, ' asynod tewion;' tra y
tybia ereill eu bod yn cael eu galw yn 'asyn-

od gwÿnion,' oddiwrth eu cer, eu cyfrwyau,

neu eu harnais gwnion, y fath ag a arferir

gan yr Arabiaid hyd heddyw. Ond tybia

Bochart mai y zehra a olygir ; tra y barna

Harris mai yr onager, neu yr ' asyn gwyllt,'

a feddylir yma, yr hwn y mae ei goesau a'i

dor yn hollol wýn. Gwaherddid meirch i

frenhinoedd Israel, Deut. xvii. IG ; ac yr oedd

eu gwr penaf yn defnyddio asynod ; a bu ein

Ilarglwydd bendigedig ci hun yn eistedd ar

asyn, Mat. xxi. 2—7- Yrhai syddyn cistedd

mewn harn—yn llysoedd barn, i farnu achos-

ion y bobl. Ac yn rhodio ar hyd y ffordd—
y marsiandwyr a'r ymdeithwyr, y rbai a all-

ent yn awr rodio yn ddiberygl o'r naili fan i'r

llall, heb gerdded ' ìlwybrau ceimion,' adn. 6.

Lleferwch— dyrchefwch glodydd ein Duw, a

rhoddwch iddo ogoniant, am y waredigaeth

fawr ag sydd wedi dyfod yn awr i'r holl wlad.
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edd mewn barn, ac yn rhodio ar hyd
y fibrdd, lleferwch.

11 Y rhai a waredwyd rhag trwst y
saethyddion yn y lleoedd y tynir dwfr;

yno yr adroddant gyfiawnderau yr Ar-
glwydd, cyfiawnderau tuag at y tref-

ydd yn Israel : ynapobl yr Arglwydd
a ânt i waered i'r pyrth.

12 Deffro, deffro, Debora; deffro,

deffro, traetha gân : cyfod, Barac, a

chaethgluda dy gaethglud, O fab Abi-

noam,
13 Yna y gwnaeth i'r hwn a adewir

Y mae y gaîr sichu, a gyfielthir yma ' llefer-

wch,* yn arwyddo yn fwy priodol ystyriwch,

neu ddwys fyfyriwch ar y cyflwr truenus ag

yr oeddych ynddo o'r blaen, ac ar y waredig-

aeth ogoneddus a gawsoch gan Dduw. Nis
gallai y rhai hyn, yn ystod gorthrymder Ja-

bin, farchogaeth mewn rhwysg, na tlirin eu
materion eu hunain, ua rhodio yn ddiberygl

o'r naiU fan i'r llall ; ond yn awr, ar ol eu
hadfer i'w hurddas a'u breintiau, y mae De-
bora yn galw arnynt i ystyried yr hyn
a wnaethai Duw erddynt, ac i'w foliannu ef

am hyny.
Adn. 11. F rhai a waredwyd rhag trwst y

saethyddion] Rhag bloeddiadau buddugol yr
yspeilwyr wrth ffyfarfod â'u hysglyfaeth ; yn
y ìleoedd y tynir dwfr— wrth bydewau neu
ffynnonau. Gyda'r tywysogion, y barnwyr,
a'r marsiandwyr, hi a fyn i'r buyeiliaid fol-

iannu yr Arglwydd bob tro y deuent i ddyfr-

hau eu deadellau
;
gan gofio pa fodd yr oedd-

ynt gynt yn cael eu haflonyddu gan y saeth-

yddion, y rhai a'u hyspeilient o'u hanifeiliaid,

a'u bod yn awr yn gallu dylyn eu galwedig-

aeth yn ddiberygl. Yno yr adroddant gyf-
iawnderau yr Arglwydd— pan gyfarfyddent

ft'u gilydd yn y lleoedd hyny, caent yno ad-

rodd wrth eu gilydd am ddialeddau cyfiawn

yr Arglwydd ar eu gorthrymwyr, a chydganu

y gân hon o fawl iddo ef am y waredigaeth.

Cyfiawnderau tuag ct y trefydd yn Israel—
trigolion pa rai nid oeddynt mwyach mewn
perygl o gael eu hyspeilio o'u meddiannau.
Hi a fyn i'r werin ddistadlaf gyduuo â'r rhai

uchod i ganu clodydd lor, am eu bod yn awr
yn gallu byw mor ddiogel a thawel mewn tref-

ydd agored, a phe buasent mewn dinasoedd
caerog. Ynapobl yr Arglioydd a ânt i wae-
rediW pyrth— i dderbyn barn a chytìawnder
fel arferol, trwy nad oedd yno ryfel mwyach,
adn. 8.

Adn. 12. Deffro, deffro, Deborá] Ymys-
gwyd o'th farweidd-dra, i ryfeddu a molianuu
Jehofa. Tybia Dr. ICennicott mai Barac
sydd yma yn galw ar Debora i ddetho a

thraethu cân ; ac mai Debora sydd yn ni-

wedd yr adnod yn galw ar Barac i gyfodi a
chaethgludo ei gaethglud : gwel ar adn 1.

Tybia ereiU, modd bynag, mai iaith Debora
yw yr oU ; a'i bod hi, fel yr oedd yn myned
yn mlaen i adolygu yr hyn a wnaethai yr
Arglwydd i elynion Israel, a'r breintiau mawr-
ion ag oeddynt yn meddiant Israel yn awr, ya
ymgynhyrfu ac yn yuiwresogi mewu ysbrjd

lywodraethu ar bendefigion y bobl

:

yr Arglwydd a roddes i mi lywod-
raeth ar gedyrn.

14 O Ephraim yr oeddeu. gwreiddyn
hwynt yn erbyn Amalec : ar dy ol di,

Benjamin, yn mysg dy bobl : y deddf-

wyr a ddaeth i waered o Machir, yr
ysgrifenyddion o Zabulon.

15 Athywysogion Issacaroeííí/gyd

a Debora ; îe, Issacar a Barac : efe a
anfonwyd ar ei draed i'r dyffryn; am
neillduaeth Reuben yr oeddmâWT ofal

calon.

mawl, yn debyg i'r modd y galwai y Salmydd
ar ei enaid i fendithio yr Arglwydd ara ei hoU
ddouiau, Salm ciii. 1, &c. Cyfod, Barac, a
chaethgluda dy gaethglud—gwna y rhai hyny
yn gaethion, ý rhai gynt a'n caethiwent ni.

Adn. 13. Yna y gwnaeth ir hwn a adewir
lyioodraethu ar bendefigiony bobl] Tybia rhai

fod hyn yn cyfeirio at Barac, yr hwn yn awr
oedd yn ben ar bendefigion Canaan ; barua er-

eiU ei fod yn cyfeirio at weddill Israel, sef y
rhai ag oeddynt heb eu lladd neu eu halltudio

gan Jabin a Sisera yn ystod yr ugainmlynedd
diweddaf, mai ganddynt hwy yn awr yr oedd
yr oruchatìaeth ar gedy rn Canaan, a hyny trwy
lywodraeth Debora. Eithr Dr. Kennicott, yr
hwn a bleidir gan y Lxx, a gyfieitha yr adnoJ
ddyrys hon fel hyn :

* Yna, pan ddisgynodd y
rhai a adawyd ar ol eu pendefigion, pobl yr
Arglwydd a ddisgynasant ar fy ol i yn erbyn

y cedyrn.' Boothroyd a'i cyfieitha, ' Yna y
disgynodd gweddill o beudefigion ; ataf fi y
disgynodd pobl yr Arglwydd.'
Adn. 14. Ejìhraim yr ocddeu gwreiddyn

hwynt yn erbyn Amalec, tj'c.] Meddwl Debo-
raond odid yw, mai o Ephraira a Benjarain y
daethai rhyfelwyr enwog. Yr oedd Josua, yr
hwn oedd o Iwyth Ephraim, wedi gorcbfygu
yr Amaleciaid yn fuan ar ol dyfodiad Isiael

o'r Aifl't, Exod. xvii. 10. Yr oedd Ehiod, yr
hwu oedd o Iwyth Benjamin, wedi lladd Eg-
lon, a gorchfygu y Moabiaid, cyfeillion a chy-
nghreirwyr yr Ammoniaid a'r Amaleciaid.
Y'r oedd Machir, yn ngwlad Gilead, wedi cy-
nyrchu rhyfclwyr enwog; a Zabidon wla'd-

weinwyr nodedig, a gwr Uùn. Y mae yn
debyg fod Debora yraa, ebai Clarke, yn Uefaru
am y rliyfeloedd a aethent heibio, ac nid am
ddim a wnaed ar yr achlysur hwn; canys
gwyddom nad oedd neb o Gilead, y tuhwnt i'r

lorddonen, yn wyddfodol yn y rhyfel rhwng
Jabin ac Israel. Y deddfwyr—ueu y llyw-
odraethwyr, adn. 9. i> ysgrifenyddion o
Zabulon—sylwodd Mr. Green, a chyda rhes-

wm mawr, fod anmhriodoldeb amlwg i ysgrif-

enyddion ddyfod i waered i ryfel ; ac nad vw
y gair shebet byth yn yr ysgrythyrau yn ar-

wyddo pin yr ysgrifenydd, eithr bob amser
deyrnwialen neu tt'on awdurdod ; ac am hyny
y dylasai y frawddcg hon gael ei chytìeithu,

'a'r rhai a lywodiaethant ä theyrnialen o
Zabulon.'

Adn. 15. A thyicysogion Issacar oeddgyda
Debora] Ar fynydd Tabor, pen. iv. 12, ìÿy-
northwyo yn y rhvfel â'u harfau a'u c^ngho'r»
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16 Paham yr arhosaist rhwng y cor-

lanau, i wrando brefìadau y defaid?

am neillduaeth Reubeu yr oeddma^v
ofal calon.

17 Gilead a drigodd o'r tuhwnt i'r

lorddonen : a phaham yr erys Dan
mewn llongau? Aser a drigodd wrth
borthladd y môr, ac a arhosodd ar ei

adwyau.
18 PoblZabulon a roddes eu hein-

ioes i farw ; felly Naphtali ar uchel-

fanau y maes.

ion ; oblegid yr oeddynthwy yn raedru 'deall

yr amseroedd, i wybod beth a ddylai Israel ei

wneuthur,' 1 Crou. xii. 32. Efe a anfonwyd
ar ei draed i'r di/ffryn—hyny yw, gyda'i fil-

wyr traed at afon Cison, lle yr oedd i ymladd
â gwr meirch a cherbydau Reiyrn Sisera.

Am neillduaeth Reuben—oddiwrth gydweith-
rediad â'r Uwythau ereill yn erbyn y gelyn
cyíîredin ; yr oedd maivr ofal calon—neu otìd

calon i Barac a'i frodyr, rhag fod y Reuben-
iaid naill ai yn ddifater am eu rbyddid, neu
ynte am ymuno à byddin Sisera.

Adn. IG. Paham yr arhosaist rhwngy cor-

lanau, i wrando brefiadau y defaid] Yn lle

cynorthwyo dy frodyr yn erbyn gelyn cyffred-

in Israel ? Yr oedd Reuben yn caru «rofalu

am ei ddefaid, a'i esmwythyd a'i ddiogelwch

ei hun, yn hytrach na pheryglu ei feddiannau

trwy fyned yn arfog yn erbyn y fath elyn

cadarn a Jabin ; canys ' yr ydoedd anifeiliaid

lawer i feibion Reuben,' Num. xxxii. 1. Am
neillduaeth Reuben— gwel ar adu. 15. Ail

ddywedir yr un peth, i ddangos y mawr an-

foddlonrwydd oedd i'w ymddygiad ef yn
mhlith y Uwytliau.

Adn. 17. Gilead] Sef Uwyth Gad, a hanner

llwyth Manasse, y rhai a breswylient Gilead
a'i hamgylchoedd o du y dwyrain i'r lorddon-

en: yma rhoddir y wiad am ei thrigolion.

Yr oedd y rhai hyn, fel Reuben, yn trigo yn
ddiofal yn y fan Ue yr oeddynt, yn lle dyfod

drosodd i gynorthwyo eu brodyr yn erbyn Si-

sera. A phaham yr erys Dan mewn llong-

au^—trwy fod rhandir Dan yn cyraedd o As-

celon i Joppa, ar liyd glan Môr-y-canoldir, yr

oedd ganddynt lawer o longau ; ac arosasant

hwythau gyda'u masnach fordwyol yn lle dy-

fod i gynorthwyo eu brodyr. Aser a drigodd

wrth borthladd y môr—yr oedd y llwyth hwn
hefyd yn cyfaneddu ar liyd glan Môr-y-canol-

dir, yn uwch i'r gogledd o lawer na Dan ; ac

yno yr arosasant hwytiiau gyda'u gorchwyl-

ion, yn lle dyfod i gynorthwyo eu brodyr. Ac
a arhosodd ar ei adwyau— sef yr adwyau a

wnaethai y môr i mewn i'w tir, i'w hadgy-

weirio; neu yr adwyau a wnaetliai y Canaan-

eaid yn muriau eu dinasoedd, i'w hamddiffyu.

Trwy fod rhandir Aser yn cydio wrth eiddo

Zabulon a Naphtali, gallasent yn hawdd gy-

northwyo en brodyr ; ond cymerent arnynt

fod eu gwlad yn ddiamddiffyn, ac arosasant

gartref i'w gwarchad.
Adn. 18. Fobl Zabulon a roddes eu hein-

ioes i farw] Neu mewn perygl marwolaeth,

trwy fyned i ryfel â'r fath luaws o elynion
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19 Y brenhinoedd a ddaethant, ac

a ymladdasant
;
yna brenhinoedd Ca-

naan a ymladdasantyn Taanach, wrth
ddyfroedd Megido ; ni chymerasant
elw o arian.

20 O'r nefoedd yr ymladdasant; y
sêr yn eu graddau a ymladdodd yn
erbyn Sisera.

21 Afon Cison a'u hysgubodd
hwynt

;
yr hen afon, yr afon Cison

:

fy enaid, ti a sethraist gadernid.

22 Yna y drylliodd carnau y meirch

cedyrn ac arfog. Tr oeddynt yn ddibris o'u

bywyd mewn trefn i geisio ysgwyd ymaith
iau y Canaaneaid, ac adfeddiannu eu rhyddid

a'u breintiau. Felly Naphtali— o'r ddau
Iwytli hyn y cymerasai Barac ar y cyntaf

ddeng mil o wr i fyned i fynydd Tabor yn
erbyn Sisera a'i fyddin, a'i naw cant ogerbyd-

au heiyrn, pen. iv. 7—13. Ond ymddengya
ddarfod i ereill ddyfod wedi hyny i'w cyn-

orthwyo, er i lawer beidio. Ar uchelfanau y
iiiaes—ar gopa gwastad mynydd Tabor, lle yr

oeddynt wedi ymfyddiuo i ryfel, ac yn dys-

gwyl y gelyn ; ond wrth weled nad oedd y
Canaaneaid yn dyfod i fyny atynt, aethant

hwy i waered i'w cyfarfod.

Ádn. 19. Y hrenhinoedd a ddaethant ac a
ymladdasant] Canys yr oedd amrai îs-fren-

hinoedd yn y parthau hyny, un yn mhob dinas

fawr, y rhai oeddynt yn ddarostyngedig i Ja-

bin. Yn Taanach^wfth ddyfroedd Megido—
y rliai hyn oeddynt ddwy ddinas enwog yn
nghymydogaeth afon Cison, ac nid yu mhell
oddiwrth fynydd Tabor: gwel y darlunleni.

Ni chymerasant elw o arian— ni chymerent
arian gan Jabin am ei gynorthwyo ef, ond deu-

ent yn wirfoddol o gasinebat Israel, ganddys-
gwyl llawer o yspail oddiwrth yr Israeliaid;

ond yn hyn fe'u siomvvyd. Ond os am Israel

y dywedir hyn, y meddwl yw, eu bod hwyyn
ymiadd am ryddid, nidam yspail.

Adn. 20. Ò'rnefoedd yr ymladdasant] Ar
ol i Debora yn yr adnod flaenorol fynegu pwy
oedd cynghreirwyr a chynorthwywyr Jabin, y
mae hi yma mewn modd ardderchog, yn ar-

ddangos pwy oedd cynghreirwyr a chynorth-

wywyr Israel :
' O'r nefoedd yr ymladdasant'

bhiid Tsrael. Tybia rhai fod hyn yn cyfeirio

at angylion y nefoedd, ond y mae yn debyc-

ach mai at ser y nefoedd y cyfeirir, y rhai a

enwir yn niwedd yr adnod. Fei y mae 'bren-

hinoedd Canaan,' yn adn. 19, yneglurhad ar y
brenhinoedd a gynorthwyent Jabin; felly y
mae y ' ser,' yn yr adnod hon, yn eglurhad ar

y cyuíhorth a gai Israel o'r nefoedd. Y ser

yn eu graddau— neu yn eu llwybrau, fel ar

ymyl y ddalen, a ymladdodd yn erbyn Sisera

—hyny yw, daeth yr elfenau, trwy orchymyn
Duw, i'w cynorthwyo. Y mae yn debyg i

ystorm ofnadwy o wynt a gwlaw, mellt a

tharanau, a gorlifiad yr afon Cison, gymeryd
lle ar y pryd, yr hyn mewn iaitli farddonoí a

briodolir i'r ser.

Adn. 21. Afon Cison a'u hysguhoddhwynt]

Dyry hyn debygolrwydd i'r dychymyg ucnod,

fod yno ystorra y pryd hyn, yr hon a barodd
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gan garlamau, carlamau ei gryfion

ef.

23 Melldigwch Meroz (eb angel yr
Arglwydd) gan felldigo melldigwcli ei

thrigolion : am na ddaethant yn gy-
northwy i'r Arglwydd, yn gynorthwy
i'r Arglwydd yn erbyn y cedyrn.

24 Bendithier Jael, gwraig Heber
y Cenead, goruwch gwragedd ; ben-
dithier hi goruwch gwragedd yn y
babell.

25 Dwfr a geisiodd efe, llaeth a

lifeiriant yn yr afon fel ag i ysgubo ymaith y
Canaaneaid íföedig wrth geisio ei chroesi. Yr
hen afon— gelwir hi felly am ei bod yno er-

ioed, ac nid wedi ei gwneyd yn ddiweddar gan
law dyn ; neu am fod son am dani er's oesoedd

gan feirdd a haneswyr, oblegid rhyw bethau

rhyfedd a wnaethid yno yn yr amserau gynt.

J^i/ enaid, ti afethraist gadernid—sef byddin
gadarn, luosog, ac arfog Sisera. Yma y mae
Debora fel yn ei llon-gyfarch ei hun ar y
llwyddiant a gafodd hi i'w gweddiau gan
Dduw, ac i'w chynghorion a'i chyfarwyddiad-
au i Barac a'i fyddin.

Adn. 22. Yna y drylliodd carnau y meirch
gan garlamau] Yn yr hen amseroedd nid

oeddid yn pedoli meirch, ac uid ydys hyd
heddyw mewn amrai barthau o'r dwyrain.
Yr oedd gan Sisera gerbydau heiyrn pan orch-

fygwyd ei fyddin ; ac wrth i'r meirch a lusg-

ent y rhai hyn gael eu gyru yn mlaen yn
gyflym, yr oedd eu carnau yn dryllio o her-

wydd gerwindeb y ffyrdd
; yn ganlynol i'r

hyn y clofTent, fel nas gallent gario ymaith eu
gyrwyr. Carlamau ei gryfion ef—sef ei feirch

cryfion arhagorol.

Adn. 23. Melldigwch Meroz] Lle ag ydoedd

y pryd hyny yn ddiamau yn enwog a phwys-
ig, er nad oes yn awr goffadwriaeth o hono
wedi ei gadael, yr hyn yw effaith y felldith

hon ; yr un modd ag y melldithiodd yr Argl-
wydd Amalec, fel ag i ddileu ei goffadwriaeth

yntau odditan y nefoedd, Exod. xvii. 14. JSb

angel yr Arglwydd— hi a ddywed hyn i ar-

wyddo nad oedd y felldith hon yn deilliaw

oddiar ddim drwg-ewyllys ynddi lii, ond oddi

arddwyfol ysbrydoliaeth. Ganfelldigo mell-

digwch ei thrigolion— hyny yw, melldigwch
hwynt i'r eithaf ; canys yr oedd eu dinas hwy
yn agos i faes y rhyfel, ac felly yr oedd gan-
ddynt well cyfleusdra, ac yr oeddynt dan fwy
o rwymau, i ddyfod i gynorthwyo eu brodyr.

Am na ddaethant yn gynorthwy i'r Argl-
wydd—sef i bobl yr Arglwydd ; canys y mae
Duw yn edrych ar yr hyn a wneir i neu yn
erbyn ei bobl ef, fel yn cael ei wneuthur iddo

ei hun. Yn erbyn y cedyrn—milwyr Sisera,

a gwr ei gerbydau lieiyrn. Ond myn rhai

gylieithu baggibborim, 'gyda'r cedyrn,' neu
* yn mhlith y gwroniaid.' Yn ol h\ n Barac a
gwr Zabulon aNaphtali oedd y cedyrn ag y
gommeddai trigoliou Meroz ymuno â hwy.

Adn. 24. Bendithier Jael, gwraig Heber y
Cenead] Y mae y broffwydes yma, ar ol mell-
ditliio Meroz trwy orchymyn yr angel, yn
troi, ond odid trwy yr un gorchymyn, i fen-

roddes hithau : mewn phiol ardderch-
og y dyg hi ymenyn.

26 Éi llaw a estynodd hi at yr hoe],

a'i llaw ddeau at íbrthwyl y gweith-
wyr : a hi a bwyodd SÌGera, ac a dor-
odd ei ben ef

;
gwanodd hefyd, a thry-

wanodd ei arlais ef.

27 Wrth ei thraed yr ymgrymodd
efe ; syrthiodd, gorweddodd : wrth ei

thraed yr ymgrymodd efe, y syrth-
iodd : lle yr ymgrymodd, yno y syrth-
iodd yn farw.

dithio Jael am y wasanaeth a wnaethai hi i

Israel trwy ladd Sisera, pen. iv. 17—22; a
gallwn feddwl i'r fendith ddisgyn arni hi raor

bendant ag y disgynodd y felldith ar j Mer-
oziaid. Goruwch gwragedd—yn fwy na neb
wragedd Israel, am iddi ddewis heddwch â

Duw Israel o flaen heddwch â brenin Canaan.
Yn y babell— yn ei hannedd, ei theulu, a'i

holl achosion. Dywedir hyn, am mai yn ei

phabell y pwyodd hi yr hoel yn arlais y gel-

yn. Yn lle i felldith ddisgyn arni am hyny,
disgyned bendith.

Adn. 25. Dwfr a geisiodd efe] Gwel ar pen.
iv. 19; ILaeth a roddes hithau— gan ragori
mewn tiriondeb ar ei gais. Mewn phiol ar-
dderchog y dyg hi ymenyn — sef llaeth â'r

hufen arno ; neu yn hytrach llaeth enwyn, ar
01 corddi ; cauys y mae y gair chemah, a gyf-
ieithir yma ymenyn, yn arwyddo ysgwyd, cy-
nhyrfu, &c.

Adn. 2G. Ei llaio a estynodd hi at yr hoel]
Sef ei Ilaw aswy ; a'i llaw ddeau at Jorthiiyl

y gweithicyr— fel y gallai wneyd y weithied
angeuol yn effeithiol. Ac a dorodd ei ben ef—hyny yw, a dorodd dwll ynddo ; er y tybia
rhai iddi dori ei ben ef ymaith â'i gleddyf ei

hun. Modd bynag, ni wnaed hyny cyn try-
wanu ei arlais ef. Gwanodd hefyd a thry-
wanodd ei arlais ef—gwanodd ei ben â'r tar-

awiad cyntaf, a thrywaìiodd ef pan bwyodd hi

yr hoel trwyddo i'r ddaear.

Adn. 27. Wrth ei thraed yr ymgrymodd
efe] Ystyrir yr adnod gan rai fel darluniad o
ymdiechiadau Sisera ar ol ei glwyfo : ond di-

chon nad yw ddim ond adroddiad o'r modd y
gorweddai efe i lawr i gysgu, ar ol ei orchfvgu
gan ing a lludded, o ba le ni chododd mwyacTi

;

canys dywedir yn bendant, pen. iv. 21, ddar-
fod i Jael bwyo yr hoel trwy ei arlais, fel ag
i'w sicrhau ef wrth y ddaear. Fel hyn yn
warthus y bu farw y cadfridog mawr hwn.
Cafodd ei angau lle yr aethai i geisio ei fyw-
yd; a chafodd elynes ofnadwy lle y dysgwyl-
iai gyfeilles dirion. Nis geliir cyfiawnhau r
weithred hon ond trwy feddwl fod Jael yn ei

gwneyd dan ddwyfol gymhelliad, i doiiym-
aith elyn a gorthrymwr atgas pobl Dduw • ac
nid yw yn siampl i neb heb y fath gymhelliad
ag aweithredai ar feddwl Jael.

Adn. 28. Mam Sisera a edrychodd trwy
fenestr] Gan ddysgwyl gweled ei mab yn dy-
chwelyd ; canys yr oedd yn meddwl ei' fod ef
wedi myned ailan nid yn gymaint i ryfela, ag
i gymeryd yr yspail. Ac a tcacddodd tricy y
dcllt—yr oedd tfenestri tai benywod y dwyr-
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28 Mam Sisera a edrycliodd trwy
ffenestr, ac a waeddodd trwy y dellt,

Paham yr oeda ei gerbyd ddyfod? pa-

ham yr arafodd olwynion ei gerbyd-
au?

29 Ei harglwyddesau doethion a'i

hatebasant; hithau hefyd a atebodd
iddi ei hun,

30 Oni chawsant hwy? oni ranas-

ant yr anrhaith, llances ntu ddwy i

bob gr? anrhaith o wisgoedd ^ymwA.-

liw i Sisera, anrhaith o wniadwaith
symudliw, symudiiw o wniadwaith o'r

ain wedi eu gweithio yn gyíFredin â dellt

croesion, i oleuo ac awyro yr ystafelloedd ; ac

yr oedd y rhwyllwaith mor fàn, fel na allent

roddi na derbyn dim trwyddynt ; a dywedir
in:ù herwydd eiddigedd y gwr y gwneid
fFenestri felly iddynt. Paham yr oeda ei ger-

byd ddyfodì—yn llythyrenol, 'paham y cy-

toilyddia ei gerbyd ddyfod ?' Paham yr ar-

afodd olwynion ei gerbydau ?—sef y naw can
cerbyd haiarn a gymerasai efe i'r rhyfel yn
erbyn Barac, pen. iv. 13.

Adn. 29. Èi harglwyddesau doethion a'i

hatebasant^ Y rhai ond odid a ddaetheut i

mewn i'w llon-gyfarch hi ar ddyfodiad ei mab
yn fuddugoliaethus o'r frwydr. Gelwir hwynt
yn ddoethion mewn fifordd o wawd. Atebai

y rhai byn mai rhanu yr yspail rhwng ei fìl-

wyr yr oedd Sisera, ac mai hyny oedd yr

achos ei fod ef cyhyd yn dychwelyd adref.

Iliihau hefyd a atebodd iddi ei hun—yr oedd

hithau yn barod i wenieithio iddi ei hun gyd
a'r un dychymygion,
Adn. 30. Oni chawsant hwy?] Eíyny yw, y

mae yn sicr iddynt gael anrhaith fawr; a

rhanu yr anrhaith, a threfnu pa fodd i'w dwyn
adref, yw yr achos eu bod cyhyd yn dychwel-

yd. Llances neu ddwy i bob gwr—yr oedd y
benywod creulon hyn yn ymhyfrydu wrth

feddwl y cai gwyryfon diwair Israel eu dar-

ostwng a'u halogi gan eu milwyr cyífredin

hwy, yn ol arfer y paganiaid pan gymerent
ferched yn gaethion rhyfel. Anrhaith o wisg-

oedd symudliw iSisera—fel y gr mwyaf yn

y fyddin. Anrhaith o wniadwaith symudliw
—sef gwisgoedd o'r defnyddiau goraf, ac wedi

eu brwydweithio gau foneddigesau Israel â

sidan o wahanol liwiau ; oW ddeutu—y tu-

fewn yn gystal a'r tufaes ; cymhwys i yddfau
yr anrheithwyr— i fod yn addurniadau i'r

gwr penaf yn myddin Sisera, er mai oddi

wrth yr Israeliaid y daethant,—Y mae bron

yn annichonadwy meddwl am ddim yn fwy
prydfeith a darluniadol na'r geiriau hyn. Ni
íìurfiodd unrhyw fardd nac areithydd erioed

ddarlun prydferthach ar unrhywdestyn. Ym-
ddengys ei fod tuhwnt i ddini a allasai paent-

waith ei osod allan ; canys ni allai un arlun

arddangos cymaint o weithrediad neu ysgog-

iad ag a wna y geiriau hyn. Yr ydym yn
gweled yn amlwg fam Sisera yn dysgwyl am
ddychweliad buddugol ei mab, ac yn edrych

allan trwy y ffenestr i ganfod ci gerbyd

llwythog yn dechreu dyfod i'r golwg. Yr
ydym yn ei gweled yn ymorfoleddu ar y

ddeutu, cymhwyfi i yddfau yr anrheith-

wyr?
31 Felly y darfyddo am dy holl

elynion, O Arglwydd: a hyddí,d y
rhai a'i hoflFant ef fel yr haul yn myn-
ed rhagddo yn ei rym. A'r V7lad a
gaffodd lonydd ddeugain mlynedd.

PENNOD VI.

A MEIBION Israel a wnaethant
-^ ddrwg yn ngolwg ye /.r^hrydd

:

a'r Arglwydd a'u rhoddodd hwynt yn
llaw Midian saith mlynedd.

caethion Israelaidd; ac, fel pe byddai, yn
difyru ei llygaid â'r olwg ar y gwisgoedd sy-

mudliw costfawr a ddygasai^ei mab adref, gaa
eu troi a'u chwilio gyda'r awydd a'r difyrwch

mwyaf. fel y mae hyn, yn ein golwg ni,

yn mwyhau cwymp Sisera, yr hwn sydd ar

yr un pryd yn gorwedd yu farw yn mhabell
Jael, a'r hoel trwy ei arlais, heb fam na
chwaer na brawd i ylo uwch ei ben, ac wedi
syrthio trwy ddwylaw gwraig ! Ni allai Ti-

tian, Raphael, na Eeubens bythbaentiodarlun
perffeithiach na hwn.
Adn. 31. Felly y darfyddo am dy holl el-

ynion, O Arglioydd] Feí y darfu am Sisera

a'i fyddin, felly y darfyddo am holl elyuion

yr Arglwydd a'i bobl—mor sydyn, mor sicr,

ac mor Iwyr ac anadferadwy. Y mae y geir-

iau yn weddi ac yn brofîwydoliaeth ar yr un
pryd. Fel y dechreuodd Debora ei chân gyd
a'r Arglwydd, felly y mae yn ei gorphen hi.

A bydded y rhai á'i hoffant ef— a hoíFant yr

Arglwydd a'i wasanaeth yn wirioneddol a di-

íFuant
; fel yr haul yn myned rhagddo yn ei

rym— fel y mae yr haul yn cryfhau mewn
gwres a goleuni hyd hanner dydd, felly bydd-

ed i Israel Duw gryfhau mewn nerth ac en-

wogrwydd, a bod yn orchfygol ar eu holl

elynion. Dyma ddiwedd y gân;îa thybia

Kennicott fod y geiriau olaf hyn yn gydgor
cyíFredinol. A'r wlad a gafodd lonydd ddeu-

gain mlynedd—ar ol gorchfygu Jabin a Sisera.

PEN. VI, Adn. 1. A meibion Israel a
wnaethant ddrwg yn ngolwg yr Arghoydd]
Gan annghofio y waredigaeth hynod a wnaethai

Duw iddynt trwy Debora a Barac. Gallwn
gasglu oddiwrth adn. 10, 25, mai eilunaddol-

iaeth oedd y drwg hwn eto, yn gystal a'r tro-

ion o'r blaen : gwel ar pen. iv. 1. A'r Ar^
glwydd a^u rhoddodd hwynt yn llaw Midian—
yr oedd y Midianiaid yn mhlith gelynion henaf

a íFyrnicaf meibion Israel. Ymunasant â'r

Moabiaid i'w hudo hwy i eilunaddoliaeth, a

bu agos iddynt gael cu Ilwyr ddifodi ganddynt,

Num. xxxi. Yr oeddynt yn cyfaneddu yr

ochr ddwyreiniol i'r môr marw: gwel ar

Exod. ii. 15. Er fod y rhan fwyaf o honynt

wedi eu dyfetha gan Moses oddeutu dau gant

fiynyddau yn ol, eto darfu i lawer o honynt

yn ddiamau íFoi i'r gwledydd cymydogaeth-

ol, ba le y dychwelasant wedi hyny i'vv

gwlad eu Imnain, Ile y gallent yn hawdd,

mewn dau gan mlynedd, gynyddu i rifedi dir-

fawr ; yn enwedig gan fod Duw yn benditbio



Afíýon proffwydwr

2 A llaw Midian a orthrechodd Is-

rael : a rhag y Midianiaid meibion Is-

rael a wnaethant iddynt y llochesau

sydd yn y mynyddoedd, a'r ogofeydd,

a'r amddiffynfaoedd.

3 A phan hauasai Israel, yna Mid-
ian a ddaeth i fyny, ac Amalec, a

meibion y dwyrain ; hwy a ddaeth-

ant i fyny yn eu herbyn hwy :

4 Ac a wersyllasant yn eu herbyn
Lwynt, ac a ddinystriasant gnwd y
ddaear, hyd oni ddelych i Gaza ; ac

12Ì adawsant ddim ymborth yn Israel,

na dafad, nac eidion, nac asyn.

5 Canys hwy a ddaethant i fyny â'u

hanifeiliaid, ac â'u pebyll, a daethant

fel locustiaid o amldra ; ac nid oedd

rhifedi arnynt hwy, nac ar eu camel-

od : a hwy a ddaethant i'r wlad i'w

dystrywio hi.

6 Ac Israel a aeth yn dylawd iawn

eu cynydd i fod yn ffrewyll i Israel pan y
troseddent. Boed i bavvb a bechant, ddysgwyl
dyoddef; boed i bawb a droant at ynfyd-

rwydd, ddysgwyl troi i drueni. Saüh mlyn-
edd—er fod gorthrwm Midian yn fwy blin, os

oedd lle, na gorthrwm Jabin ; eto, gan na phar-

haodd oud saith mlynedd, gellir meddwl nad
oedd pechod Israel mor fawr y tro hwn a'r

troion o'r biaen ; neu ynte ddarfod i'w blin-

der tostach eu toddi yngynt mewn edifeirwch.

Adn. 2. A llaw Midian a orthrechodd Is-

rael] Ac uid rhyfedd, gan i'r Arglwydd roddi

Israel yn eu llaw hwynt, a'u bod yn aneirif o

amldra hefyd, adn. 5. Y llochesau sydd yn
y mynyddoedd—ni feiddient drigo yn y dyff-

rynoedd gan ofn y Midianiaid, eithr yr oedd-

ynt yn gorfod ffoi i ogofeydd y mynyddoedd,
Ìle yr oeddynt yn byw ac yn cael eu herlid fel

anifeiliaid gwylltion. Dywed Dr. Shaw fod

rhes fynyddoedd a chreigiau bob tu i Joppa,

ar fin y môr, lle y ceir y tfauau, y tyllau, a'r

ogofau a grybwyllir yn yr ysgrythyr, i'r rhai

mor fynych yr,enciliai _yr Israeliaid erlid-

iedig.

Adn. 3. A 2>han hauasai Israel] Y rhai a

ddeuentallan o'r ogofou bob blwyddyu i hau ;

neu gali mai cyfeirio y mae at yr aniser

cyntaf ag y ffoisent i'w llochesau. Tna Mid-
ian a ddaeth i fyny—yn eu herbyn hwy, gan
gymeryd mantais o'r cuydau ; ac Amalec—
gelynion dygn Israel o hyd, er pan ddaethent
o'r Aifft, Exod. xvii. 8, &c. ; a meibion y
dwyrain—yr Ismaeliaid, y rhai a breswylient

yn anialwch Arabia: gwel ar Gen. xvi. 11, a
XXV. 18.

Adn. 4. Ac a wersyllasant yn eu herbyn
hwynt] Ac o'r gwersylloedd hyny danfonent
finteioedd allan i bob rhan o'r wlad, i yspeilio

yr Israeliaid.^ \Ac a ddinystriasant gicwd y
ddaear—trwy droi eu hanifeiliaid eu huuaiu
iddo i'w bori a'i sathru, a chludo y gweddill

gyda hwynt. Ilydoni ddelych i Gaza—hyny
y w, dinystriasant yr holl wlad o'r dwyrain, lle

y daethant i mewn, hyd y gorllewin, lle yr
oedd Gaza yn sefyil, ar lan Môr-y-cauoldir.

Q

BARNWB VI. ae angel i'w gwaredu.

o achos y Midianiaid : a meibion Is-

rael a lefasant ar yr Arglwydd.
7 11 A phan lefodd meibion Israel ar

yr Arglwydd oblegid y Midianiaid,

8 Yr Arglwydd a anfonodd broff-

wydwr at feibion Israel, yr hwn a
ddywedodd wrthynt, Fel hyn y dy-

wedodd Arglwydd Dduw Israel ; Myíi
a'ch dygais chwi i fyny o'r Aifft, ac

a'ch arweiniais chwi o d y caeth-

iwed;
9 Ac a'ch gwaredais chwi o law yr

Aifftiaid, ac o law eich holl orthrym-
wyr; gyrais hwynt allan o'ch blaen

chwi, a rhoddais eu tir hwj^nt i chwi

:

10 A dywedais wrthych, Myfi yw
yr Arglwydd eich Duw chwi ; nac
ofnwch dduwiau yr Amoriaid, y rhai

yr ydych yn trigo yn eu gwlad : ond
ni wrandawsoch ar fy llais i.

1

1

^ Ac angel yr Arglwydd a ddaeth,

Ac ni adawsant ddim ymborth yn Israel—

i

ddyn nac anifel. Na dafad, nac eidion, nac
asyn—hyny yw, ni adawsant ddim anifeiliaid

i ymborthi arnynt, i'w haberthu i'r Arglwydd,
nac i weithio â hwynt.
Adn. 5. Fel locustiaid] Gyda golwg ar eu

hamldra a'u difrod : gwel ar Exod. x. 4, 5.

Ea camelod— y rhai a ddygent i farchogaeth

arnynt, ac i gario ymaith y cnwd a'r yspail y
rhai ni allenteu difa yn y fan.

Adn. 6, 7. Ac Israel a aeth yn dylawd
iatcn] Trwy gael eu hyspellio bron o'u holl

feddiannau gan y Midianiaid, yr Araaleciaid,

a'r Ismaeliaid. A lefasant ar yr Arglwydd
—fel yr unig un a allai eu gwaredu. Fel
hyn da oedd iddynt gael eu cystuddio, canys

cyn hyny yr oeddyut yu cyfeiliorni, Salm
cxix. 67-

Adn. 8, 9. Yr Arglwydd a anfonodd bro'

ffwydwr] Neu '\vr o broffwyd,' fel yr arwydda

y wreiddiol, nid angel. Hwn oedd ryw ath-

raw a godwyd i fyny gan yr Arglwydd, mewn
atebiad i'w gweddiau, i'w rhybyddio a'u hy-

ffbrddi. FeL hyn y dywedodd Arglicydd
I)duio Israel— y Duw ag sydd mewn cyfam-
mod âg Israel. Felly y mae efe yn liefaru

nid yn ei enw ei hun, fel yr Angel yn pen. ii.

1, ond yn enw yr ArglwyJd. Myfi a'ch dyg-

ais chwi ifyny— efe a goffäai iddynt ddaioni

yr Arglwydd iddynt hwy a'u tadau, i'r dyben
i ddangos iddynt eu rhwymedigaeth arbenig

i'w wasanaethu ef yn well.

Adn. 10. Myfi yw yr árglwydd eich Dmc]
Gwel ar Exod. xx. 2. Nuc ofmoch dduwiau
yr Amoriaid— hyny yw, na wasanaethwch
hwynt. Rhoddir yr Amoriaid yma am yr
hoU Ganaaneaid, am eu bod y genedl luosocaf

a chry faf o honynt. Ond ni wrandawsoch ar

fy llais i— oud syrthiasoch yn olynol i eilun-

addoliaeth, yr hyn yw vr achos o'ch trallod

parhaus. Y mae yn dra thebyg fod y proíY-

wydwr hwn yn myned trwy yr hoU wlad i

draddodi y genadwri hon< a gellir meddwl
iddi gael argraff da ar feddyliau y bobl, gan
iddi barotoi y ffordd i'w gwaredigaeth.
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Galw BARNWYR VI. Gedeon.

ac a eisteddodd dan dderwen oedd yn
Ophrah, yr hon oedd eiddo Joas yr
Abi-ezriad : a Gedeon ei fab ef oedd
yn dyrnu gweuith Avrth y gwinwrf,
ì'w guddio rhag y Midianiaid.

12 Ac angel yr Arglwydd a ym-
ddanghosodd iddo ef, ac a ddywedodd
wrtho, Yr Arglwydd sydd gyda thi,

tl')' cadarn nerthol.

13 A Gedeon a ddywedodd wrtho,
O fy arglwydd, od yw yr Arglwydd
gyda ni, pahara y dygwyddodd hyn
üll i ni? a pha le y mae ei hoU ryfedd-
odau ef, y rhai a í'ynegodd ein tadau i

ni, gan ddywedyd, Oni ddyg yr Argl-
wydd ni i fyny o'r AiíFt ? Ond yn awr

Adn, 11. ^c angel yr Arglwydd a ddaeih]
Nid angel ciëedig, eithr Angel y Cyfanimod,
Mab Duw ei bun, yr hwn a elwir Jehofa,
adn. 14, 16, 23, 25.

* Daeth
_y
proffwydwr yn

gyntaf i addysgu a chynfíhori, ac yna daeth yr
Angel i gadarnliau geiriau y proffwydwr, i

alw ac awdurdodi Gedeon i fod yn waredwr
iddynt, ac i wneuthur gwyithiau raewn trefn

i'w ysl)rydo!i ef â gwrolder goruwchnaturiol,

ac â hyder am Iwyddiant. Ac a eisteddodd
dan dderwen oedd yn Ophrah— sef dinas yn
hanner llwytlj Manasse, yn N<fhanaan. Yr
oedd lle arall o'r enw hwn yn llwyth Benja-
Tuin, Jos. xviii. 23. Yr hon oedd eiddo Joas
yr Abi-ezriad—un o deulu Manasse oedd Ahi-
ezer, yr hwn yr hanai Joas o hono, adn. 15,

Jos. xvii. 2. A Gedeon ei fab ef oedd yn
dgrnu gwenith wrth y gwinwrf— neu 'â

gwialen yn y gwinwrf,' fel y mae rhai yn ei

ddarjlen Nid âg ychaiu, yn y modd arferol,

am nad oedd ond ychydig o hono ; neu am y
gallai ei ddyrnu felly yn fwy diarwyhod i'r

Midianiaid, y rhai ni feddylient fod neb yn
dyrnu gwenitli yn y fath le.

Adn. 12. Ac angel yr Arghüydd a ym-
ddanghosodd iddo ef] Ond odid mewn rhith

gr, fel yr ymddangosasai o'r blaen i Josua
•wrth Jericho, Jos. v. 13. Yr Arglwydd sydd
gyda tlä—i'th gyfarwyddo â'th galonogi, i'th

nerthu a'th Iwyddo. Y Galdeaeg a'i deongla,

'Gair yr Arglwydd yw dy gymhoith.' Wr
cadarn nerlhol—i'r hwn y rhoddais gadernid

a nerth i'r gwaith y gelwais di iddo. Nis gall-

ai Gedeon, er ynr nerthol yn naturiol, ddwyn
dini daioni oddiamgylch heb fendith a phresen-

old«îb Duw.
Adn. 13. A Gedeon a ddyu-edodd lortho,

fy arglirydd] Ymddengys oddiwrth hyn na
wyddai Godeon â phwy yr ocdd yn ymddy-
ddan, a'i fod yn meddwl mai rhyw hrofí'wyd

ydoefld Od yw yr Arglwydd gyda ni—ni

ddywcdasai yr angel liyn, ond yn unig ei fod

pydag EF. Paham y dygwyddodd hyn oll i

ni—yr lioll orthrymder yma oddiwrth y Mid-
ianiaid ? A pha le y mae ei holl ryfeddodau
ef— y rhai yr arferai efe eu gwneuthur i'n

tadau yn yr Aifft, wrth y môr coch, yn yr an-

ialwch, ac ynNglianaan? Yr oeddynt wedi
clywed am ryfeddodau felly gynt,ond nid oedd
yr Arglwydd yn gvvneyd dim felly yn awr; a

cha.sglai Gedeon yn ddigon naturiol a chywir
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yr Arglwydd a'n gwrthododd ni, ac

a'n rhoddodd i law y Midianiaid,

14 A'r Arglwydd a edrychodd arno
ef, ac a ddywedodd, Dos yn dy rym-
usdra yma ; a thi a waredi Israel o

law y Midianiaid : oni anfonais i dydi?

15 Dywedodd yntau wrtho ef, O fy

arglwydd, pa fodd y gwaredaf ifi Is-

rael ? Wele, fy nheulu yn dylawd yn
Manasse, a minau yn lleiaf yn nh fy

nhad.
16 A dywedodd yr Arglwydd wrtho

ef, Diau y byddaf fi gyda thi; a thi a
darewi y Midianiaid fel un gr.

17 Ac efe a ddywedodd wrtho, O
chefais yn awr ífafr yn dy olwg, gwna

fod yr Arglwydd yn awr wedi gwrthod^ei^bobl,

a'u rhoddi i fyny i ddwylaw eu gelynion.

Adn. 14. A''r Arglwydd a edrychodd arno

ef] Gyda golwg sefydlog, hyfrydol, a bywioc-

aol, fel arwydd o'i ffafr, a'i barodrwydd i'w

gynorthwyo. Dos yn dy rymusdra yma—
yn ngrym yr awdurdod ag yr wyf fi yn awr
yn ei roddi i ti, ac yn y nerth â pha un y'th

gynysgaethaf. Yr oedd yma orchymyn iddo

fyned at y gvvaith, a grym yn cael ei roddi

iddo mewn corff a meddwl i'w gyflawni. A
thi a loaredi Israel— ac felly y gwnaeth efe,

fel y cawn weled eto. Oni onfonais i dydi?
—dylasai Gedeon wybod oddiwrth hyn mai
Duw oedd yn llefaru wrtho.

Adn. 15. Pa fodd y gwaredaffi Tsrael] A
minau heb filwyr nac arian ? Welefy nheidu

yn dylawd yn Manasse— Heb. ' fy miL'
Rhenid pob liwyth yn filoedd yn Israel, heb

law rhaniadau llai, Exod. xviii. 21 ; ac nid

oedd miloedd Manasse ond ychydig, ac yr oedd

y mil y perthynai Gideon iddo yn dylotaf uu
honynt, ac yntau yn ei feddwl gostyngedig

ei hun y lleiaf un o'r mil hwnw. Efe a ed-

rychai arno ei hun fel y dyn distadlaf yn y
mil tylotaf o'r llwyth gwanaf yn IsraeÌ, yn
eawedig gan nad oedd ond lianner llwyth Ma-
nasse yn Nghanaan. A rainau yn lleiaf—ne\i

yr ieuangaf fel y mae ihai yn ei ddeaìi ; neu

yr annhebycaf i allu gwaredu Israel. Nid yw
yn un ])rawf o annghymhwysdcr dyn i gyf-

Ìawni gwaith pwysig, ei fod ef yn nieddwl yu

isel am dauo ei hun.

Adn . 1 C . .4 dywedodd yr A rglwydd wrihó\

Yr hwn yn adn. 12 a elwir yn Augel yr Ar-

glwydd. Diau y byddaf fi gyda thi—nid yn

unig yr ydwyf yn awr, adn. 12, ond byddaf

nos y cyfiawni di dy orchwyl. A thi a dar-

ewi y Midianiaid fel un gwr—ti a orchfygi

eu hoU luoedd hwynt mor sicr a phe na buasai

genyt oiid un gwr i ymryson âg ef ; neu ti a

ddyfethi bub gr o honynt.

Adn. 17. Ö chrfais yn awrffafr yn dy ol-

wg] Neu gan ei fod yn awr wedi caei ffaír yn

ci olwg, yr hyn oedd anìlwg oddiwrth ei fod

yn ei anfon ef i waredu Israel, ac yn addaw
bod gydag ef i'w nerthu a'i Iwyddo. Gwna
eroffi anrydd mai ti sydd yn Ìlefaru wrthyf
—fod awdurdod dwyfol yn gorchymyn i mi,

neu y bydd i rai gyflawni yr liyn yr wyt ti yn

ei orchynayn, Efe a geisiai hyn nid ýn unij;
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erof fì arwydd mai ti sydd yn llefaru

wrthyf.

18 Na cliilia, atolwg, oddiyma liyd

oni ddelwyf atat, ac oni ddygwyf fy

anrheg, a'i gosod ger dy fron. Dy-
wedodd yntau, Myfì a arhosaf nes i

ti ddychwelyd.
19 A Gedeon a aeth i mewn, ac a

barotôdd fn gafr, ac epha o beiUied

yn fara croyw : y cig a osododd efe

mewn basged, a'r isgell a osododd efe

mewn crochan ; ac a'i dyg ato ef dan

y dderwen, ac a'i cyflwynodd.
20 Ac angel Duw a ddywedodd

wrtho, Cymer y cig, a'r bara croyw,

ä gosod ar y graig hon, a thywallt yr

isgell. Ac efe a wnaeth felly.

er sicrwydd iddo ei hun, ond er boddlonrwydd
i ereiU hefyd fod Duw wedi ei anfon ef. Y
mae hyn yn un pravvf, yn mysg llawer ereill,

fod arwydd neu wyrth yn cael ei hystyried

yn y dyddiau hyny fel tystiolaeth angenrheid-

iol a digonol o ddwyfol anfoniad ac awdurdod.
A gallwn ddysgu oddiyma íod genym rcswm
digonol i fod yn sicr gyda golwg ar saii ein

ífydd yn yr Arglwyddlesu Grist, gan ei fod

ef yn 'r profedig gan Dduw, trwy nerthoedd
a rhyfeddodau ac arwyddion, y rhai a wnaeth
Duw trwyddo ef' yn ngolwg pob dyn, Act.

ii. 22.

Adn. 18. Na chilia, atolwg, oddiyma hyd
oni ddelwyf atat] Efe a ddeisyfui iddo aros

yn y fan lle yr oedd ef yn dyinu, nes iddo

íyued i dei dad i gyrchu ymborth er ei groes

awu ; canys nis gwyddai Gedeon eto mai yr
Arglwydd oedd yn yniddyddan âg ef. Dy-
icedoddyntau, Mi a arhosaf—yr oedd hyn yn
sianipl ryfeddol o ymostyngiad Duw, yn add-
aw aros yno nes i Gedeon ddychwelyd, gan y
cymerai gryn amser i ddaiparu y pethau a
enwir yn yr adnod nesaf.

Adn. 19. Ac a barotôdd fn gafr] Trwy ei

ladd a'i ferwi, fel yr ymddengys oddiwrtl» yr
isgell a grybwyllir isod. Ac epha o beillied

ynfara croyw— ara nad oedd amser i'w lef-

einio. Y cig a osododd efe mewn basged—
fel y gallai y gr dyeithr gymeryd y gwedd-
ill hono gydag ef i'wdaith ar ei ymadawiad.
A'r isgell— yn yr hwn y herwyd y citr, a os-

ododd efe mewn crochan— neu lestr, fel y
gallai efe gymeryd peth o hwnw hefyd os

mynai. Ac ai dyg ato ef dan y dderwen—
fei y gwnaetliai Abraham i'r angylion, Gen.
xviii. 8. Ac a'i cyflwynodd—nid yn aberth,

fel y meddyliodd rhai, ond at ei wasanaeth ;

canys nid oedd Gedeon yn oíTeiriad, ac nid oedd
yno allor, ac ni wyddai efe eto fod y gr yn
berson dwyfol.
Adn. 20. Cymcr y cig a'r bara croyw, a

gosod ar y graig hon] Fel y byddai y graig

nid yn fwrdd i fwyta arno, ond yn allor i oü-

rymu arni. Efe a fwriadai i'rcig a'rbaiafod yn
offrwm, a'r isgell yn ddiod offrwm, iddo ei hun.

Adn. 21. Yna angel yr Arglwydd a estyn-

odd flaen y ffon oedd yn ei Laio] A'r hon y
cerddai efe, fel y tybiai Gedeon, megys ym-
deithydd. /lc a gyffyrddodd â'r cig ac ä'r

21 ^ Yna angel yr Arglwydd a es-

tynodd flaen y íìbn oedd yn ei law, ac

a gyffyrddodd â'r cig, ac â'r bara
croyw : a'r tân a ddyrchafodd o'r

graig, ac a ysodd y cig, a'r bara croyw.

Ac angel yr Arglwydd a aeth ymaith
o'i olwg ef.

22 A phan welodd Gedeou mai ang-

el yr Arglwydd oedd efe, y dywedodd
Gedeon, Och, O Arglwydd Dduw ! o

herwydd i mi weled angel yr Argl-

wydd wyneb yn wyneb.
23 A dywedodd yr Arglwydd wrtho,

Tangnefedd i ti : nac ofna ; ni byddi
farw.

24 Yna Gedeon a adeiladodd yno
allor i'r Argíwydd, ac a'i galwodd

hara croyio— ni tharawodd efe y graig fel y
gwnaethai Moses, ac ni chyffyrddodd â hi

chwaith, eithr â'r cig a'r bara a roddesid arni.

A'r íän a ddyrchafodd o'r graig—yn arwydd
amlwg offerynoliaeth oruwchnaturiol ; ac a
ysodd y cig a'r bara—trwy yr hyn y danghos-

odd nad dyn oedd efe mewn angen am y
fath luniaeth, eithr M.\B Dlw ; a thrwy yr

anghraifft hon o'i hoüalluogrwydd, yn gystal

a'i ddittaniad disymwth, efe a roddes sicrwydd
i Gedeon y gallai ac y gwnai efe ddyfetha y
Midianiaid a gwaredu Israel. Ac angel yr
Arglwydd a aeth ymailh o'i olwg ef—a. ddi-

flanodd yn ddisymwth tra yr oedd Gedeon yn
synu wrth yr olygfa. Ond er i'r angel ddi-

flanu o'i olwg ef, eto efe a baihaodd i ymddy-
ddan âg ef, naill ai trwy ysbrydoliaeth ddirgel

yn ei feddwl, nou trwy lais hyglyw, neu trwy
freuddwyd, adn. 25.

Adn. 22. Aphanwelodd Gedcon maiangel
yr Arglwydd ydoedd] Yr hyn a ddysgodd yn
eglur oduiwrtii y wyrth ryfeddol lion, efe a
ddywedodd, Och! Arglwydd Dduw, o her-

wydd i mi weled angel yr Arglwydd tcyneb

yn wyneb — y mae hon yn frawddeg ddiffyg-

iadol, ac yn ddanghosiad naturiol o sefylifa

drallodus meddwl Gedeon ; fei pe dywedasai,
' Cymer diugaredd arnaf, Arghwdd Dduw

!

onidê byddaf farw, o herwydd i mi weled ang-
el yr Arglwydd wyneb yn wyneb !' Er y bu-

asai golwg ar angel crëedig yn synu Gedeon
yn fawr, eto ni ddychrynesid ef fel hyn, oddi

eithr ei fod yn credu iddo weled Duw. Gwel-
som yu fynych ei bod yn dyb gyff'redin, os

gwelai neb Dduw, fod yn rhaid iddo farw ; ac

ar y cyfrif hwu y mae Gedeon yn ofni. ac yn
gweddio am ei fywyd. Yr oedd y dyb hon
yn ft'ynu yn mhlith y pagauiaid hefyd : gwel
ar Gen. xvi. 13, a xxxii. 30, Exod. xxxiii. 20.

Adn. 23. A dywedodd yr Arglwydd wrtho]
Ond odid tr^vy lais hyglyw, neu trwy weith-

rediad grymus ar ei feddwl ef. Tangnefedd
it'—yr oedd y gair tangnefedd, yn mhlith yr
luddewon, o ystyr helaeth iawn, ac yn cyn-
wys pobbendith a daioni aallai neb fod mewn
angen am danynt. Nac ofna—na tlierfysged

dy fcddwl gan arswyd a braw, ihag y dv-
gwydd i ti unrhyw uiwed, yn enwedig-mar-
wolaeth, am i ti weled angel yr Arglwydd.
Ni byddi farw— am mai Duw a'i datgûdd-
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Gedeon yn BARNWYR VI. adeiladu allor.

Jehofa-shalom : hyd y dydd hwn y
mae hi eto yn Ophrah eiddo yr Abi-
ezriaid.

25 ^ A'r noson hôno y dywedodd
yr Arglwydd wrtho ef, Cymer y bust-
ach sydd eiddo dy dad, sef yr ail bust-

ach saith mlwydd oed ; a bwrw i lawr
allor Baal yr hon sydd eiddo dy dad,

a thor i lawr yjlwyn sydd yn ei hym-
yl hi

:

26 Ac adeilada allor i'r Arglwydd
dy Dduw ar ben y graig hon, yn y lle

trefnus j a chymer yr ail bustach,| ac

iodd ei hun i ti, heb i ti raewn cywreinrwydd
chwilio i mewn o honot dy hun i ddirgeledig-

aethau gwaharddedifî.

Adn. 24. Yna Gedeon a adeiladodd yno
allor Ì'r Arglwydd] Sef ar beu y graig o'r

hon y daethai tàn i ysu y cig a'r bara, fel y
mae yn eglur oddiwrth adn. 26, He'y mae yr

hyn a grybwyllir yma yn cael ei ddarluuio yn
fanylach. Ac aH galwodd Jehoýa-shalom—
hyny yw, ' Yr Arglwydd yw fy nhangnefedd,'

neu, ' Tangnefedd Jehofa ;' yr arwydd neu y
tyst ddaríbd i Jehofa lefaru tangnefedd i mi,

ac i'w bobl ; neu y fan lle y llefarodd efe

dangnefedd wrthyf, jpan nad oeddwn yn dys-

gwyl dim ond dinystr. Ilyd y dydd hion—
pryd yr ysgrifenwyd yr adnod hon gan Samuel
neu arall.

Adn. 25. AW noson hòno y dywedoäd yr
Arglwydd wrlho ef] Ond odid mewn bieudd-

Yt'yd. Cymer y bustach sr/dd eiddo dy dad—
gau fod Duw yn gorchymyn, yr oedd yn gyf-

reithlon iddo ef ei gymeryd heb ganiatâd ei dad,

ara ei fod yn eiddo Duw yn fwy nag yn eiddo

ei dad. ''Scfyr ail biistach saith mlwydd oed
—yr ail mewn oedran, yr un saith mlwydd
oed,|yr hvvn oedd yn ei amser goraf, yn devv,

ac heb ddechreu gwaelu.' j^Tybia rhai fod y
bustach hwn wedi ei besgi 'i'r dyben i'w oíF-

rymu yn aberth i Baal, a hyny ar gcst gvvr

y ddinas. P^el yr oedd y bustach hwn wedi

ei eni yn nechre gorthrymder y Midianiaid,

föllyl gorchymynir iddo gael ei aberthu fel

arwydd y byddai i'r gorthrymder hwnw ddy-

benu ar ei farwolaeth ef Tybia Houbigant ac

ereill fod diífyg yn y testyn yma, trwy na

sonir dim am y bustach c_{/níúr/. Ond yn lle

*SEF yr ail,' ceir ar ymyl y ddalen ' a'r ail
;'

yr hyn a arwydda ei fod ef i offrymu dau, y
naill drostoíei hun, a'r"llall dros bechodau y
bobl y rhai yr oedd efe i'w gwaredu. A bwrio

i lawr allor Baal yr hon sydd eiddo dy dad
—yr hon sydd ar ei dir ef, ac wedi ei chodi

ganddo ar ei draul ei hun, er ei bod at wasan-

aeth gyffredin, fel yr yraddengys oddiwrth

adn. 28. A ihor i lawr y llwyn—yr hwn a

blanwyd yn yrayl yr allor i ddybenion eilun-

addolgar. Tybia rhai fod y gair asherah, a

gyfieithir yraa ynUwyn, yn meddwl Asiarte;

a bod dolw goed o'r dduwies hon wedi ei gosod

ar allor y duw Baal : gwel ar pen. ii. 13, a

iii. 7. Duwiau aflendid ac anlladrwydd fifii-

aidd oedd y ddau : ac yr oedd Gcdeon i dde-

chreu rhyfel âg eilunwd Israol, cyn dechreu

rbyfel â'u gelyniou lUvynt; ac yr oedd efe i

IIG
'

oífryma boeth-offrwm â choed y
llwyn, yr hwn a dori di.

27 Yna Gedeon a gymerodd ddeng-
wr o'i weision, ac a wnaeth fel y llef-

arasai yr Arglwydd wrtho : ac o her-

wydd ei fod yn ofni teulu ei dad, a
gwr y ddinas, fel nas gallai wneu-
thur liyn liw dydd, efe a'/ gwuaeth
liw nos.

28 T[
A phan gyfododd gwr y ddi-

nas y bore, yna wele, allor Baal wedi
ei bwrw i lawr, a'r llwyn yr hwn oedd

yn ei hymyl wedi ei dori, a'r ail bust-

ddechren y diwygiad yn ei deulu ei hun, Gall

y weithred hon ymddangcs yn niweidiol i aw-
durdod ei dad : ond yr oedd gorchymyn Duw
yn ddigonol warant ; canys gelwir Gedeon yn
awr i fod yn brif farnwr, trwy yr hyn y dyr-

chafwyd ef mewn awdurdod uwchlaw ei dad.

Adn. 26. Ac adeilada allor i'r Arglwydd
dif Dduw ar ben y graig hon] Tybia ClarUe,

Benson, a llawer ereill, mai yr un allor yw
hon a'r un a nodwyd adn. 24, ond ei bod yuo
yn cael ei rhag-grybwyll ; ac y mae hyny yn
debyg oddiwrth ei bod wedi aros yn 0|thrab

am lawer o ganrifoedd, fel arwydd o ' dang-

nefedd Jehofa.' Ond tybia ereill mai allor

wahanol oedd hon, yn agos ati ; a'u rheswcn

am hyny yw, fod Gedeon wedi adeiladu hòno
o'i benei hun, eithr hou trwy oichymyn Duw;
nad oedd hòno ddim ond tyst neu arwydd,
eithr fod hou i aberthn arni ; ddarfod i bòao
gael ei hadsiladu ydydd o'r blaeH,eithr hon y
nos ganlynol. Ÿn y Lle trefnus— mewn lle

gwastadachyfleusar ygraig; neu ' raewn moí
trefnus,' fel y mae ar ymyl y ddalen. Ai nid

yw hyn yn cyfeirio at adgy weiriad a threfniad

yr alior ag y sonir am dani adn. 24, yr hon a

allasai fod wedi cael ei gwneyd mewn gormod
brys? Ac offryma boeth offwnn— nid oedd

Gedeon yn otíeiriad, ac nid hwu oedd y lle

penodedig i aberthu, eithr yn Silo yr aberthid

yn awr: ond gall Duw gyfuewid ei osodiadau

ei hun, er nas gallwn ni ; ac yr oedd ei orchy-

myn ef yn rhoddi i Gedeon awduidod digonol.

Adn. 27. Yna Gedeon a gymeroddddengwr
o'i weision] Y rhai y gallai ymddiried yn-

ddynt y byddai iddynt ei gynorthwyo ef ; a

chan fod allor Baal i'vv bwrw i lawr, a'r llwyn

i'w dori, ac allor i Dduw i gael ei hadeiladu,

a bustach i gael ei oíFrymu, a hyn oU mewn
rhan o noswaith, yr oedd yno ddigon o waith i

Gedeon a'i ddeg gwas. Ac o herwydd ei fod
yn ofni teulu ei dad a gwyr y ddinas— trwy

fod teulu ei dad a gwr y ddiuasoll yn eilun-

addolwyr, yr oedd Gedeon yn eu hofni; nid

yn ofni cosj) oddiwrthynt am fwrw i lawr all-

or Baal, ond yn ofni y buasent yn ei rvvvstro

ef i wneutliur hyny ped ymosodasai ar y gor-

chwyl liwdydd; am hyny efea'igwnaeth liw

nos, pryd yr ooddynt hwy yn cysgu.

Adn'. 28 A phan gyfododd gwr y ddinas

yhorc] Dichon eu bod yn arfer myned at allor

Ì3aal ar eu cyfodiad yn y bore, i weddio arno

neu offrymu rhywbetli iddo ; ac erbyn myned
yno y boie hwn, cawsant yr allor wedi ei

bwrw i lawr yn chwilfriw, a'r llwyu wedi ei
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ach wedi ei oífrymu ar yr allor a ad-

eiladasid

29 A dywedodd pawb wrth eu gil-

ydd, Pwy a wnaeth y peth hyn? Ac
wedi iddynt ymofyn a chwilio, y dy-

wedasant, Gedeon mab Joas a wnaeth

y peth hyn.
30 Yna gwr y ddinas a ddywedas-

ant wrth Joas, Dwg allan dy fab, fel

y byddo marw : am iddo fwrw i lawr
allor Baal, ac am iddo dori y llwyn
oedd yn ei hymyl hi.

31 A Joas a ddywedodd wrth y rhai

oll a oeddynt yn sefyll yn ei erbyu ef.

dori ; ac yn agos yno cawsant allor arall wecli

ei chodi i'r gwir Dduw, a'r ail fustach wedi ei

offrymu arni yn boeth-offrwm, ac ond odid heb

ddarfod llosgi.

Adn. 29. A dywedodd pawb wrth eu gil-

ydd, <f'c.] Yr oeddynt oU wedi synu, ac yn
holi ac yn chwilio pwy a allai fod mor rhy-

fygus a drygionus fel ag i dd) strywio allor eu

hoff eilun hwy, ac adeüadu uu arall mewn
dirmyg iddi. Gedeon mab Joas a wnaeth y
pethhyn— enwent ef yu fwy parod, nid yn
unig am fod y bustach y^edi ei gymeryd o feu-

dy ei dad, ond hefyd am ei fod ef, gallwn
feddwl, yn arferol o fod â'i wyneb yn erbyn

addoliad Baal.

Adn. 30. Yna gicr y ddinas] O'r rhai yr
oedd y rhan fwyaf, gallwn feddwl, os nid yr

oll, yn Israeliaid o Iwyth Manasse, adn. 15

Dwg allan dy fab, fel y hyddo marw— uid

oeddynt yn gofyn am i'r achos gael ei broíì

gerbron y barnwyr, nac am gael clywed pa
beth oedd gan Gedeon i'w ddywedyd drosto ei

hun; ond mynent i Joas draddodi ei fab i'w

cynddaredd hwy, i'w ladd heb na barn na
rhaith ! Yn ol cyfraith Moses, hwynt-liwy
oeddynt i farw, nid Gedeon : gwel Deut. xiii.

6, &c. Am iddo fwrw i lawr allor Baal—
yn addoliad pa un yr oeddynt hwy mor fyn-

ych wedi cael boddineb cuawdol. Nid ydynt
yn son dim am y bustach, canys eiddo Joas
oedd hwnw ; nac am ei offrymu gan Gedeon,
yr hwn nid oedd yn offeiriad yu Israel ; nac
am godi allor wahanol i un Silo : diuysti io

allor a llwyn Baal oedd yr unig beth a'u gof-

idiai hwy.
Adn. 31. A Joas a ddywedodd] Y mae yn

eglur i Joas fod unwaith yn addolwr Baal,

trwy gael ei droi gyda'r ft'rwd, gan y cawn fod

allor Baal wedi ei chodi ar ei dir ef ; ond y
mae yn debyg ei fod ef yn awr wedi ei argy-

hoeddi o'i bechod a'i ffolineb gan Gedeon, yr
hwn a hysbysodd iddo am ymddanghosiad yr
angel, ac am y genadwri ddwyfol a dderbyn-
iasai yntau. A ddadleuwch chwi dros Baal?
—fel pe dywedasai, Chwi, y rhai ydych Is-

RAELIAID, a ddadleuwch chwi dros eilun ! Ai
clìwi a'i ceidw ef?—pa beth ! cliwi yn cymer-
yd arnoch gadw eich duw, yr hwn a ddylai ei

gadw ei hun, a'ch cadw chwithau hefyd, os

ydyw yn dduio ! Beth bynag oedd meddwl
Joas am Baal o'r blaen, y mae yn gweled yn
amlwg yn awr nad yw efe yn deilwng o'i aìw
yn dduw. Yr hwn a ddadleuo drosto ef.

A ddadleuwch chwi dros Baal ? ai

chwi a'i ceidw ef ? yr hwn a ddadleuo
drosto ef, bydded farw y bore hwn

:

os Duw yw efe, dadleued drosto ei

hun, am fwrw ei allor ef i lawr.

32 Ac efe a'i gaiwodd ef y dwth-
wn hwnw Jerubbaal

;
gan ddywedyd,

Dadleued Baal drosto ei hun, am fwrw
ei alior i lawr.

33 II Yna y Midianiaid oll, a'r Am-
aleciaid, a meibion y dwyrain, a gasgl-

wyd yn nghyd^ ac a aethant drosodd,
ac a wersyliasant yn nyífryn Jezreel.

34 Ond ysbryd yr Arglwydd a

bydded farw y bore hwn—hyny yw, yn eb-

rwydd ; canys yn y bore y dygwyddoddj^hyn,
adn. 28; ac efe a gofiai fod eilunaddoliaetU

yn drosedd angeuol yn ol y gyfraith, Deut.
xiii. 9. Os duw yw efe, dadieued drosto ei

hun—fel y gwnai Duvv Israel yn fynycli pan'y
cynygid sarhad neu niwed iddo ef. Os oedd
Baal yn dduw, efe a wyddai yr hyn a wnaed
i'w alior, ac yr oedd ganddo allu i ddial ; ac
os nad oedd efe yn dduw, nid oedd dim drwg
wedi ei vvneyd, nac achos dial ar Gedeon. Yr
oedd yr atebiad pendeifynol hvin yn angen-
rheidiol i attal flrwd cynddaredd y bobl; a
chymhellid Joas i'w wneuthur gan deimlad
o'r perygl raavvr ag yr oedd ei fab ynddo, a
chan yr hyder a fcddai y byddai i Jehofa
ddadiu achos ei fab, a'i ddefnyddio ef yn
waredwr i'w bobl.

Adn. 32. Ac efe a'i gaìicodd ef y dwihwn
humio] Neu y dydd hwnw, Jerubbacl—hyny
yw, • Dadleued Baal.' Rhoddes Joas yr euw
hwn i'w fab yn chwanegol at ei enw Gedeon,
pen. vii. 1. Yn 2 Sam. xi 21, gelwir ef Jer-
ubbesheth, gan newid baal, 'a:glvvydd,' rn
bosheíh, 'cywilydd neu waith;' canysyroe'dd
Baal mewn gwiiiouedd yn gywilydd & giüaríh
iddynt.

Adn. 33. Yna y Midianiaid oìl] Gwel ar
adn. 3 ; a gasglwyd yn nghyd—nid iddial ar
Gedeon am ddinystrio allor Baal, canys ni

wyddent hwy ond odid ddini am hyny ; eithr

i ddifrodi y wlad, yn ol eu harfer btb blwydd-
yn tuag amser y cynauaf, adn. 3, 11. Äc a
aethant drosodd—sef dros yr lorddonen i Ga-
naan. Ac a tcersyllasant yn nyffryn Jezreel
—yn llwyth Issacar, ychydig yn uwch i'r

gogledd nag Ophrah, lìe yr oedd Gedeon yn
pieswylio.

Adn . 34. Ond YsbrydyrA rglu'ydd a ddaeth
ar Gedeon] Gan ei ysbrydoli ef â doethineb,

gwroldeb, a sel,i amddiffyn anrhydedd Duwa
rhyddid ei wlad. Yr Hebraeg yw, 'Ysbryd
yr Aiglwydd a wisgodd Gedeon ;' a'i gwisg-
odd ef fel â dilledyn, i roddi anrhydedd arno;
a'i gwisgodd ef fel â llurig, i roddi amddiffyn-
iad drosto. Ac efe a udgaiiodd mcwn udgorn
—alarwm rhyfel, i alw ar ei fiodyr i ymgyn-
uU yu nghyd yn erbyn eu gelynion. Ac Abi-
czer a aeth ar ei ol ef— neu'yr Abi-ezriaid^
sef ei berthynasau, ei weision, ac ereill : gweí
ar adn. 11. Mynai y rhai hyn yn ddiweddar
ladd Gedeon aui fwrw i lawr allor Baal, adn.

30 ; ond wrtL weled nad oedd dim drwg wedi
117
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ddaeth ar Gedeon ; ac efe a udgan-
odd mewn udgorn, ac Abiezer a aeth
ar ei ol ef.

35 Ac efe a anfonodd genadau trwy
holl Manasse, yr hwn hefyd a'i cau-

lynodd ef : anfonodd hefyd genadau i

Aser, ac i Zabulon, ac i Naphtali; a
hwy a ddaethant i fyny i'w cyfarfod
hwynt.

36 T[
A Gedeon a ddywedodd wrth

Dduw, O gwaredi di Israel trwy fy

liaw i, megys y lleferaist

;

37 Wele fi yn gosod cnu o wlan yn
y llawr-dyrnu : os gwlith a fydd ar y
cnu yn unig, a sychder ar yr holl

ddaear
;
yna y caf wybod y gwaredi

di Israel trwy fy llaw i, fel y llefer-

aist.

38 Ac felly y bu : canys cyfododd

dygwydd iddo ef am hyny, ond yn hytrach ei

fod wedi ei fendithio gan Dduw â nerth a gwr-
oldeb a doethineb, hwy anewidiasant eu medd-
yliau, ac a'u canlynasant ef fel eu gwaredwr
dau Dduw,

Adn. 35. Ac efe a anfonodd genadau trwy
holl Manasse] Ond odid o bob tu i'r lorddon-

en, lle nis gallasai sain yr udgorn gyraedd, i

wahodd ei holl Iwyth ei hun i ymuno âg ef yn
erbyn y gelynion. Anfonodd hefyd at Iwyth-

au Aser, Zabulon, a Naphtali, y rhai oeddynt
agosaf ato ef yn ogleddol ; ond ni anfonodd at

Iwyth Ephraim, y rhai oeddynt nesaf ato yn
ddeheuol, yr hyn a fu yn achos o beth cweryl,

pen. viii. 1.

Adn. 36. A Gedeon a dd//ivedodd wrth
Dduw] Mewn gweddi ostyngedig. O gwar-
edi di Israel trxox] fg llaw i— yn ol dy add-

ewid, adn. 14, 16. Efe a ofynai am arwydd i

gryfhau ffydd ei filwyr yn hytrach na'i ífydd

ei hun, canys gallwn feddwl ei fod ef yn gad-

arn a gwroi er pan ddaethai Ysbryd Duw arno,

adn. 34.

Adn. 37. Welefi yn gosod cnu o wlan yn y
llawr-dyrnu] Yr hwn oedd allan dan yr awyr
agored. Os gwlith a fydd ar y cnu yn uniy

—erbyn y bore ; a sychder ar yr holl ddaear
'— amgylch y cnu ; canys yr oedd y gwlith

yn drwm iawn ar y ddaear bob nos yn y
gwledydd hyny. Yna y cafwybod y gwar-
tdi di Israèl trwyfy llaw i—bydd cyfryngiad

dwyfol yn y naill achos yn arwydd ac yn
brawf gyfryngiad dwyfol yn y llall.

Adn. 38. Ac felly y bu] Yr oedd y cnu

gwlan yn Uawn gwlith, a'r ddaear yn mhob
man o'i amgylcli yn crasu gan sychder.

Adn. 39. Na lidied dy ddigllonedd i'm her-

byn] Am geisio aiwydd eto yn y gwrthwyneb
i'r ilall, er symud ymaith bob amlieuaeth o

feddyliau ymilwyr; canys gwyddent fod yn
natur gwlan sugno i mewn bob gwlybedd, os

byddai dim yn yr awyr, hyd yn nod })an y
byddai y llawr o'i ddeutu yn eithaf sych.

Profaf yn awr— hyny yw, efe a brofai nid

gallu Duw, ond ei ewyllysgarwch ef. Dydd-
edy atolwg, sychder ar y cnu yn unig— trwy

yr holl nos ; ac ar yr holl ddaear bydded
11«

yn fore dranoeth, ac a sypiodd y cnu
yn nghyd, ac a wasgodd wlith o'r cnu,
Ìonaid phiol o ddwfr.

39 A Gedeon a ddywedodd wrth
Dduw, Na lidied dy ddigllonedd i'm
herbyn, a mi a lefaraf unwaith eto.

Profaf yn awr, y waith hou yn unig,

trwy y cnu : bydded, atolwg, sychder
ar y cnu yn unig, ac ar yr holl ddaear
bydded gwlith.

40 A Duw a wnaeth felly y noson
hòno : canys yr oedd sychder ar y
cnu yn unig, ac yr holl ddaear yr
oedd gwlith.

PENNOD VII.

"Y^NA Jerubbaai (hwnw yw Gedeon)
*- a gyfododd yn fore, a'r holl bobi

y rhai oedd gydag ef, ac a wersyllas-

gwlith— yr oedd hyn yn arwydd llawer am-
lycach na'r llall o gyfryngiad dwyfol ; canys
tra yr oedd yn bosibl i ddynion wlychu y cnu
ar lawr sych, yr oedd yn anmhosibl cadw y
cnu yn sych dros nos ar lawr gwlyb, heb allu

goruwchnaturiol.

Adn. 40. A Duw a wnaeth felly] A thrwy
hyny efe a dorodd ymaith bob amheuaeth gyda
golwg ar sicrwydd buddugoliaeth Gedeon. Yr
oedd y ddau arwydd hyn yn dra mynegiadol i

Israel wrtli fyned i gyfatfod â'u gelynion. A
all Duw wahaniaethu rhwng cnu bychan Is-

rael a llawr dyrnu mawr Midian?—ymddeng-
ys oddiwrth yr arwydd hwn y gall efe. A
ydyw Gedeon yn awyddus am i wlitli dwyfol
ras ddisgyn arno ef ei hun yn neiUduol?— y
mae yn canfod y cnu yu wlyb gan wlitb, i

sicrhau hyny iddo. A ddymuna efe i Dduw
fod megys gwlith i hoU Israel?—wele, y mae
yr holl ddaear yn wlyb

!

Adfeddyliadau.— Y mae gan Origen rai

msddyliau cywrain a dyddorol ar y wyrth
hon, yn ei wythfed homili ar Lyfr y Barnwyr.
' Y cnuC meddai efe, ' yw y genedl luddewig.

Y cnu wedi ei orchuddio â gwlith, tra yr oedd

y cwbl o'i amgylch yu sych,—y genedl ludd-

ewig wedi ei ffafrio â'r gyfraith a'r proffwydi.

Y cnu yn sych,— y genedl luddewig wedi ei

bwrw ymaith am wrthod yr efengyl. Yr boll

ddaear yn wlyb,—yr efengyl yn cael ei phre-

gethu i'r Cenhedloedd, a hwythau yn cael eu

dychwelyd at Dduw. Y cnu ar y llawr-dyrnu,

—yr luddewon yn ngwlad Judea yn cael eu

nithio, eu puro, a'u glanhau gan yr efengyl.

Y gwlith yn cael ei wasgu i'r phiol,—athraw-

iaethau Cristionogaeth, wedi eu tynu o'r ys-

grythyrau luddewig, yn cael eu dangos yn
gysgodol trwy waith Crist yn tywallt dwfr i'r

cawg, ac yn golchi traed y dysgyblion.' Yna
casgla y tad duwiol hwn ei fod ef yn awr wedi

gwasgu y dwfr hwn o gnu Llyfr y Barnyr,
fel y gobcithia efe wneyd yn y man o gnu Llyfr

y Brenhinoedd, ac ailan o gnu Llyfr Esay
ncu Jeremia ; ac efe a'i derbyniodd ef i gawg
ei galon, lle y deallodd ei wir ystyr ; ac y mae
yn awyddus i olchi traed ei frodyr, fel y gali-

ont hwythau rodio yn ffordd paiotoad efengyl
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aiit wrth ífynnon Harod : a gwersyll

y Midianiaid oeddo du ygogleddidd-
ynt, wrth í'ryn Moreh, yn y dyffryn.

2 A dywedodd yr Arglwydd wrth
Gedeon, Rhy luosog yw y bobl sydd

gyda thi, i mi i roddi y Midianiaid yn
eu dwylaw ; rhag i Israel ymogon-
eddu i'm herbyn, gan ddywedyd, Fy
llaw fy hun a'm gwaredodd.

3 Am hyny, yn awr, cyhoedda lle y
clywo y bobl, gan ddywedyd, Yr hwn
sydd ofnus ac arswydus, dychweled
ac ymadawed y bore o fynydd Gilead.

A dychwelodd o'r bobl ddwy íil ar

hugain, a deng mil a arosasant.

4 A dywedodd yr Arglwydd wrth
Gedeon, Eto y mae gormod o bobl.

y tangtiefedd. — Origen, Op. vol. ii. p. 475,
edit. Benedict. 'Diamau,' ebai Claike, 'y

bydd i hyn oU ymddangos i rai yn ffiloreg

;

ond nid goimod yw dywcdyd nas gall braidd

unrhyw feddwl duwlol ystyried homili y dyn
rhagorol hwn heb yfed i fesur o'r un ysbryd,

trwy fod cymaint o gywirdeb, dwfn dduwiol-

deb, ac eneiniad, yn ymddangos trwy y cyfan.*

PEN. YII. Adn. 1. Yna Jeruhbaal, hwnw
yw Gedeon] Ymddengys fod Jerubbaal yn awr
yii gyfenw iGedeon, oddiwrth yr amgylchiad
a grybwyllwyd pen. vi. 32 : gwel ar ])en. viii.

35. A gyfododd ynforc— am ei fud yn aw-
yddus beliach i yraosod ar ei elynion, ar ol

cael digon o sicrwydd trwy addewid ac ar-

wyddion Duw y rhoddai efe y Midianiaid yn
el law ef. Ac a wcrsyllasant wrth ffynnon
Harod— fel na thrallodid ei fyddin o eisiau

dwfr : ac yr oedd y Ue hwn ar godiad tir, yr
hyn a allai fod yn fanteisiol iddo ; canys yr
oedd y Midianiaid islaw iddo yn y dyífryn.

Adn 2. Rhy luosog yw y bobl sijdd gyda
thi] Yr oeddynt oll yn "32,000, adn."3, yr hyn
nid oedd ond byddin fechan. a lleíaru yn ddyn-
ol,i ymosod ar fyddin o 135,000, pen. viii. 10.

Rhag i Israel ymogoneddu i'm hcrbyn—trwy
briodoli y fuddugoliaeth iddynt eu hunain, ac
nid i allu a daioni Duw.
Adn. 3. Yr hwn sydd ofnus ac arswydus]

Yn ofni na chytìawna Duw ei addewid, ac yn
arswydo ihag lluosogrwydd a nerth y gelyn-
ion ; dychwcledac ymadawed y bore—yr hyn
oedd y gyfraith mewn achos o'r fath, Deut. xx.

8. O fynydd Gilead— y mae yn sicr nad
oedd Gedeon y pryd hyn yn mynydd Gilead,
yr hwn sydd o du y dwyrain i'r lorddonen,
eithr yn Nghanaan, yn agos i fynydd Gilboa.

Tybia Calmet y rhaid naill ai fod dau Gilead,
yr hyn nid awgrymir yn yr ysgrythyrau; neu
ynte fod y testyn Hebreig wedi ei gamysLrrif-

enu, gan ddarllen Gilead yn lle Gilboa. Tyb-
ia Dr. Hales fod yn myddin Gedeon lawer o
hanner llwyth dwyreiniol Manasse, wedl dy-
fod dros yr ìorddonen ofynydd Gilead; a bod

y rhai hyn yn fwy ofnus rhag eu cymydogion
y Midianiaid, nag yr oedd y Uwytíiau gorlle-

^vinol ; ac am hyny efe a gynygia ddarllen y
testyn fel hyn : 'Yr hwn o fynydd Gilead
sydd ofnus ac arswydus, dychweíed (adief),

Dwg hwynt i waered at y dyfroedd,
a mi a'u profaf hwynt yno*.i ti : ac
am yr hwn y dywedwyf wrthyt, Hwn
a â gyda thi, eìed hwnw gyda thi ; ac
am bwy bynag y dywedwyf Avrthyt,

Hwn nid â gyda thi, nac eled hwnw
gyda thi.

5 Felly efe a ddygodd y bobl i wae-
red at y dyfroedd. A dywedodd yr
Arglwydd wrth Gedeon, Pob un a
lepio â'i dafod o'r dwfr fel y llepio ci,

gosod ef o'r neilldu ; a phob un a ym-
grymo ar ei liniau i yfed.

6 A rhifedi y rhai a'godasant y
dufr â'u llaw at eu genau, oedd dri

chànwr : a'r holl bobl ereill a ym-
grymasant ar eu gliniau i yfed dwfr.

ac ymadawed y bore.' A dychwelodd oV
bohl ddwy fil ar hugain— fei rhai liwfr ac
ofnus ; a deng mil a arosasant—yn foddlon i

ryfela. O'r ihai hyn eto ni a gawu 9,700 yn
cael eu troi adref, a dim ond 300 yn myned
yn erbyn y gelynion ; canys yr un 'peth gyda
Duw yw buddugoliaethu trwy ychydiga thrwy
lawer : gwel ar adn. f.

Adn. 4. Flo y mae gormod o bohl] Tybiai

y rhan fwyaf o fyddin Gedeon eu bod vn ihy
ychydig ar y dechre, pan yr oedd 32,000 o
honynt yn ngliyd ; eitlir tybia Duw eu bod yn
ormod yn awr, pryd nadoes ond 10,000 o hon-
ynt, iddo ef gael y clod a'r gogoniant am y
fuddugoliaeth. Dwg hwynt i waered at y
dyfroedd—y rhai a redent ond odid o ífynnon
Harod, adn. 1 ; a mi á'u profof hwynt yno %

ti— i Gedeon y gwnaed y prawf liwn, fel j
gwypai efe pa rai y mynai Duw iddo eu cy-
meryd gvdag ef.

Adn. 5. Fob un a ìepio ä'idafod o'r dicfr]
Wedi iddo ei godi at ei enau yn gyntaf ar
gledr ei law; fcl y llepio ci—dywed Clarke
fod cynaniad y gair yaloh, a gyfieithir yma
llepio, o'r un swn yn union a'r hwn a wneir
gan gi wrth yfed. Ÿchydig oddwfr oedd ar y
rhai hyn yn eisiau, i wlychu ac oeri eu geneu-
au ; ac nid llawer, i drymhau a marweiddio
eu cyiíf, a'u hannghymhwyso i wynebu yn
fywiog ar y gelyn. A phòb un a 'ymgrymo
ar ei liniau i yfed— yn awyddus i ymlènwi
âg ef. Yr oedd Gedeon i osod pob un o'r ddwv
blaid hyn ar eu penau eu hunain, ac ni wyddâi
efe eto pa un a ddewisai yr Arglwydd,' ai y
blaid fwyaf ynte y leiaf.

^ Adn. 6. A rhifedi y rhai a godasant y dwfr
au llaio at eu genau, oedd dri chùnwr]
ddeng mil o wr. Yr oeddynt fel hvn yn
dangos mwy o ofal a gwyliadwriaeth r'hag y
Midianiaid, a mwy o barodrwydd i'w gwrth-
wynebu os deuent ar eu gwartlíaf wrth y dyfr-
oedd, na'r rhai a ymgryment yn ddiofaí i yfed
eu gwala o'r dyfroedd, gan osòd eu harfauond
odid o'r neiUdu. Dywedir mai fel hyn yr vfai
yr AifFtiaid ddwfr y Nilus, rhag ofii v'crôco-
diliaid a^ oeddynt y'n yr afon hóno. À^ holl
bohl ereul— yn cynwys 9,700 o wr, a ym-
grymasant ar eu 'gliníau—heh ofaìû dim rhag
eu gelynion, nac am ymgadw ynheinif ac add-
as i ymosod aruvnt.

11»



Breuddwyd BARNWYR VII. y dorth haidd.

7 A dywedodd yr Arglwydd wrth
Gedeon, Trwy y tri chànwr a lepias-

ant y dwfr, y gwaredaf chwi, ac y
rhoddaf y Midianiaid yn dy law di

:

ac eled yr holi bobl ereill bob un i'w

fangre ei hun.

8 Felly y bobl a gymerasant fwyd
yn eu dvTyìaw, a'u hudgyrn ; a Gede-

on a oUyngodd ymaith holl \\v Is-

rael, bob un i'w babell, a'r tri chànwr
a attaliodd efe : a gwersyll y Midim-
iaid oedd odditanodd iddo yn y dyíf-

ryn.

9 ^ A'r noson hòno y dywedodd yr
Arglwydd wrtho ef, Cyfod, dos i wae-
red i'r gwersyll ; canys rni a'i rhodd-

ais yn dy law di.

10 Ac od wyt yn ofni myned i wae-
red, dos di a Phurah dy lanc i waered
i'r gwersylh

11 A chei glywed beth a ddywed-

Adn. 7. Trwy y tri chànwr a lepiasant y
dwfr y gwarednf chwi] Am eu bod yn ddyn-

ion celyd, y ihai a allent oddef lludded, heb

gwyno herwydd syched neu flinder ; neu am
eu bod yn ddynion awyddus i gyfarfod â'r gel-

ynion, gan ddewis gwasanaethu Duw a'u gwlad

yn hytrach na thori eu syched eu hunain. Ac
eled yr holl hohl ereiií boh un Ì'w fangre ei

Äzm— adref at ei deulu. Tybia rhai mai y
gwr cryfaf a dewraf oedd y rhai a ymgrym-
asant i yfed dwfr, ac mai y rhai gwanaf a god-

asant ddwfr yn eu dwylaw, sef rhai analluog

i blygu; ac i Dduw ddewis y rhai hyny yn
hytrach na'r lleill, fel y gallai ddangos ei allu

ei hun yn fwy yn y fuddugoliaeth.

Adn. 8. Felly y hohl a gymerasant fwyd
yn eu dwylaw] Sef y tri chànwr ag oeddynt i

fyned gyda Gedeon ; a'w hudgyrn— un i bob

gr, adn. 16 ; ac y mae yn debyg nad oedd

ganddynt ddim arfau ond yr udgyrn hyn.

Ymddengys fod Gedeon yn awr wedi cael

datguddiad dwyfol o'r cynllun ag yr oedd efe

i'w ddylyn yn y rhyfelgyrch hwu. A Ge-

deon a ollyngodd ymaith holl wr Israel—

y

22,000 o'rrhai ofnus ac arswydus, adn. 3 ; a'r

9,700 a ymgrymasent i yfed dwfr, adn. 6. A'r

tri chànwr a attaliodd efe— i fyned gydag ef

yn erbyn y gelynion : ac y mae yn debyg idd-

ynt ddychwelyd i ben y bryn i ddysgwyl am
orchymyn yr Arglwydd, gan fod y Midianiaid

odditanyntyn nyffryn Jezreel.

Adn. 9. AW noson hòno] Ar ol gollwng ym-
aith holl wr Israel oddieithr y tri chànwr ; y
dywcdodd yr Arglwyddwrtho ef—yn debygol

náewn breuddwy'd. Cyfod, dos i waered i'r

gwersyll—sef i wersyÌÌ y Midianiaid, y rhai

yr oedd Duvv mor sicr o'u rhoddi yn ei íaw ef

a phe buasai wedi gwneuthur hyny. Gorchy-

mynir iddo fyned i'r gwersyll ei hun, gan ad-

aei y tri chànwr ar ben y bryn.

Adn. 10. Ac od wyt ti yn ofni myned i

woercd] Dy Imnan i'r gwersyli; dos di a

Phurah dy lanc—yr liwn yn debygol oedd ei

gadweinycid ef. Yr oeddyot ill dau i fyned yn
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ant; fel yr ymnertho wedi hyny dy
ddwylaw, ac yr elych i waered i'r

gwersyll. Yna efe a aeth i waered,

a Phurah ei lanc, i g\vr y rhai arfog-

ion uedd yn y gwersyll.

12 A'r Midianiaid, a'r Amaleciaid,

a holl feibion y dwyrain, oedd yn
gorwedd yn y dyffryn fel locustiaid;o

amldra ; a'n camelod oedd heb rif, fel

y tywod sydd ar fin y môr o amldra.

13 A phan ddaeth Gedeon, wele,

r yn mynegu i'w gyfaill freuddwyd,
ac yn dywedyd, Wele, breuddwyd a
freuddwydiais ; ac wele, dorth o fara

haidd yn ymdreiglo i wersyll y Mid-
ianiaid, a hi a ddaeth hyd at babell,

ac a'i tarawodd fel y syrthiodd, a hi

a'i hymchwelodd, fel y syrthiodd y
babell.

14 A'i gyfaill a atebodd ac a ddy-

wedodd, Nid yw hyn ddim ond cledd-

ddirgelaidd, yn hollol ddiarwybod i wyhed-
yddion y gwersyll.

Adn. 11. ^ chei glywed heth a ddywedant]
Beth a ddywedai riiai o'r Midianiaid wrth eu
gilydd ; fel yr ymnertho wedi hyny dyddwy-
law— neu fel y byddai yr hyn a glywai yn
galondid iddo ef i ddwyn ei fyddin fechan yn
erbyn y Midianiaid lluosog. / gr y rhai

arfogion— i ymyl y gwylwyr arfog ag oedd-

ynt wedi eu gosod i gadw y gwersyìl.

Adn. 12. Yn gorwedd yn y dyffryn^ Sef yn
nyffryn Jezreel : gwel ar pen. vi. 5, 33. Fel
locustiaid amldra—yr oedd eu nifer o leiaf

yn 135,000, pen. viii. 10. A'u camelod—

y

rhai oeddynt yn wasanaethgar iawn yn yr an-

turiaethau yspeilgar hyn, i gludo yr anrheith-

iau i'w gwledydd eu hunain ; fel y tywod—
gorwireb gytfredin, yn dangos eu bod yn llu-

osog iawn.

Adn. 13 Aphan ddaeth Gedeon] I ymyl y
gwylwyr ; wele r yn mynegu i'w gyfaill

freuddwyd—Duwoedd wedi rlioddi ybreudd-
wyd i'r naill wyliedydd, a'i ddeongliad i'r

llall, ac wedi peri iddynt ei adrodd wrth ea

gilydd ar yr amser penodol pan fyddai Gedeon
a'i lanc yno i'w glywed ; ac yr oedd hyn yn
brawf nid yn unig o ragwybodaeth Duw, ond
hefyd o'i allu ef i weithredu ar feddyliau dyn-

ion, iddwyn oddiamgylch ei amcanion ei hun.

Wele dorth ofara haiddyn ymdreiglo i icer-

syll y Midianiaid—fel pe buasai yn dyfod o

ben y bryn lle yr oedd byddin fechan Gedeon.

Yr oedd hon ynddi [ei hun yn'- annhebyg o

wneuthur nemawr o niwed, ac mor analluog i

ddymchwelyd pabell ag ydoedd i symud myn-
ydd ; a diauiau ei bod yn gysgod o waelder a

gwendid Gedeon a'i fyddin feciian i ymosod ar

wcrsyll mawr y Midianiaid. A hi a ddacth

hyd at bahell—sef pabell y brenin, yn ol Jo-

seplius ; ac a'i tarawodd fel y syrthiodd—
neu yr ymchwelodd â'i gwaelod i fyny.

Adn. 14. A'i gyfaill a alehodd] Sef ei gyd-

wyliedydd, yr hwn a ysbrydolwyd gan Dduw
i roddi dcongliad cywir er calonogiad i Gedo-
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yf Gedeon mab Joaí5, gr o Israel

:

Duw a roddodd Midian a'i boU í'yddin

yn ei biw ef.

15 ^ A phan glybu Gedcon adrodd-

iad y brcuddwyd, a'i ddirnad, efe a

addolodd, ac a ddycbwelodd i wersyll

Israel ; ac a ddywedodd, Cyfodwcb :

canys rboddodd yr Arglwydd fyddin

y Midianiaid yn eicb llaw chwi.

16 Ac efe a ranodd y tri cbànwr y>i

dair byddin, ac a roddodd udgyrn yn
llaw pawb o bonynt, a pbiserau gwâg,
a lampau yn ngbanol y piserau.

17 Ac efe a ddywedodd wrtbynt
bwy, Edrycbwcb arnaf fi, a gwnewch
yr un ífunud : ac wele, pan ddeiwyf
i gr ygwersyll, yna fel y gwnelwyf
fi, gwnewcb cbwitbau.

on, adn. 11, erna wyddai y gwyliedydd hyny.

Nid yw hyn ddim ond cleddyf Gedeon— sef

arwydd neu ragddanghosiad o hono, a'r modd
y dyfetha efe holl fyddin y Midiauiaid.

Adn, 15. Aphanglyhu Gedeon adroddiad
y breuddîüyd] Gan y uaill; a'i ddirnad—neu
ei ddeongliad, gan y llall ; efe a addolodd—

a

fendithiodd Dduw am gael clywed hyn, i'w

galonogi a'i nerthu yn ei ymosodiad ; ac a
ddychwelodd i wersyll Israel— i ddihuno ei

dri chànwr, ac i'w calonogi hwythau â'r sicr-

wydd fuddugoliaeth.

Adn. 16. Ac efe a ranodd y tri chànwr yn
dair byddin] I wneyd ymddanghosiad o fydd-

in fawr. Er mai oddiwrth yr Arglwydd yr
oedd y fuddugoliaeth i ddyfod, etoefe a wydd-
ai fod yn rhaid iddo yntau arferyd raoddion
rall ; a'r hyn a wnaeth efe yn awr ydoedd
debycaf i ateb y dyben. Pe na wnaethai efe

yr hyn a grybwyllir yma, nid yw yn debyg y
rhoddasai Duw y Midianiaid yn ei law ef.

Rai troion, hyd yn nod wrth wneuthur gwyrth-
iau, myn Duw i ddyn ddefnyddio moddion
naturiol. ' Dos, ac ymolch saith waith yn yr
lorddonen.' 'Dos, ac ymolch yn Uyn Silo-

am.' Ac a roddodd udgyrn yn llaio paioh o

honynt—fel y byddai i'rtii chànwr, wrthgyd-
udganu, ymddangos fel byddin ddirfawr ; a
phiserau gwâg—neu lestri pridJ, yn y rhai yr
arferent gario dwfr at eu gwasanaeth ; a lanip-

au yn nghanol y jnserau—fel na fyddai i'r

gelynion eu gweled hyd yr amser penodol.
Y lampau hyn oeddynt fath o ganwyllau neu
ffaglau wedi eu gwneuthur o gyr, pg, neu
ryw ddefnydd Ilosgadwy a goleuawl araÌI,

Adn. 17. Edrychwch arnaffi] Yn udganu
mewn udgorn, yn dryllio y piser, ac yn
bloeddio; a gwnewch yrunffunud—gwnewch
hyny pan weloch fi yn ei wneuthur, a gwnewch
yr un fath. Yma efo a ymddygai fel corporal,
neu îs-swyddog milwraidd.
Adn. 13. Cleddyf yr Arglwydd a Gedeon]

Nid yw y gair chereb, ' cleddyf,* yn y wreidd-
iol, cr ei fod yn cael ei gynwys angenrheid-
rwydd, ac i'w gael yn adn. 20. Eithr ceir ef

yma yn y Galdeaeg, y Syriaeg, a'r Arabaeg,
ac mewn wyth ysgriflyfrau Kennicott a De
Eossi.

18 Pan udganwyf fi mewn udgorn,
myfi a'r boll rai sydd gyda mi, udgen^
wcb cbwithau mewn udgyrn o am-
gylcb yr boll wersyll, a dywedwcb,
Cleddyfjr Arglwydd, a Gedeon.

19 II Felly Gedeon a ddaetb i mewn,
a'r cànwr oedd gydag ef, i gr y
gwersyll, yn necbre y wyliadwriaeth
ganol, a'r gwylwyr wedi eu newydd
osod, ac a udganasant mewn udgyrn,
ac a ddrylliasant y piserau oedd yn
eu dwylaw\

20 A'r tair byddin a udganasant
mewn udgyrn, ac a ddrylliasant y
piserau, ac a ddaliasant y lampau yn
eu llaw aswy, a'r udgyrn yn eu Uaw
ddeau i udganu : a hwy a lefasant,

Cleddyf yr Argiwydd, a Gedeon.

Adn.. 19. Felly Gedeon a ddaeth i mewn']
I gr y gwersyll, Ue y buasai o'r blaen gyda
Phurab ei lanc, adn. 11. AW cànwr oedd
gydag ef—tra yr oedd y ddwy fyddin arall ar
ddeau ac aswy iddo, dan dywysiad rhyw ddau
flaenor gwahanol. Yn ncchre y wyliadwr-
iaeth ganol—am wyliadwriaethau yr luddew-
on a'r Rhufeiniaid, gwel ar Mat. xiv,. 25; ond
dichon nad oedd y Midianiaid yn cadw yr un-
rliyw oriau. Fe allai ei bod y pryd hyn tua
hanner nos, pryd yr oedd yr ail ddosbarth o
wylwyr uewydd gael eu gosod ar waith, a'r

dosbarth cyntaf ar fyned i orphw^'s hyd y
bore. Ac a iidganasant mewn udgyrn—
gvvnaeth Gedeon hyny yn gyntaf, ac yna y
cànwr ag oeddynt gydag ef, ac wedi hyny 'j

ddwy fyddin arall, adu. 20.

Adn. 20. Ac a ddrylliasant y piserau]
Trwy eu taraw yn erbyn eu gilydd, neu ar y
ddaear ; ac a ddaliasant y lampau yn eu llaw
aswy—y rhai a fFaglent yn oleuni mawr am-
gylch yr holl wersyll ; a'r udgyrn yn eu llaio

ddeau— felly, pe buasai ganddynt gleddyfau,
nis gallent eu defuyddio. A 'hwy a lefasant
—yn awr ac eilwaith rhwng udganiadau yr
udgyrn, Cleddyf yr Arglwydd a Gedeon!—
priodolent y fuddugoliaeth i'j? Arglwydd fel yr
achos honi, ac i Gedeon fel otforyn yn ei

law ef. Pa mor fawr y rhaid fod dychryn a
syndod y Midianiaid hanner eífro, yn nyfndar
tywyllwch y nos, wrth glywed drylliad'y pis-

erau, ac wrth ganfod tri chant ffaírlau yn
neidio fel ar unwaith i fodoldob, gan dafla eu
pelydr tanbaid i lewyrchu ai' eu golygon han-
ner cysglyd, ac yn cael eu dylyn gau swn
taranawl tri chant udgyrn, bob yn ail â'r

fanllef í'uddugawl, Chereb layhotaìl ulegidon,
'cleddyfdros yr Arglwydd a throsGedeonl'
^Yrth glywed y fath swn, a chanfod y fath

oleuni, tybiai y Midianiaid yn ddiamau eu bod
wcdi eu hamgylchu gan ryw luoedd aneirif o
elynion arfog, y rhai nad oedd wiw iddynt
gynyg sefyll yn eu gwyneb. Y mae OiîiGEy,
yn ei nawfed homili ar y Uyfr hwn, yn gwneyd
y tri chánior h) n yn gysgodau o bregethwyr
yr efeugyl ; eu hudgyrn, bregethiad Crist

croeshoeliedig ; a'u lamjmii^ ymarweddiad
santaidd y cyfiawnion.
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21 A safasant bob un yn ei le, o
amgylch y gwersyll : a'r holl wersyll
aredodd, ac a waeddodd, ac a ífôdd.

22 A'r tri chant a udganasant âg
ndgyrn ; a'r Arglwydd a osododd
gleddyf pob un yn erbyn eu gilydd,

trwy yr hoU wersyll : felly y gwer-
syll a ffüdd hyd Beth-sittah, yn Sere-
rath, hyd fin Abel-meholah, hvd Tab-
bath.

23 A gwr Israel a ymgasglasant,
o Naphtali, ac o Aser, ac o hoU Ma-
nasse, ac a erlidiasaut ar ol y Midian-
iaid.

24 H A Gedeon a anfonodd genad-
au trwy holl fynydd Ephraim, gan
ddywedyd, Deuwch i waered yn erbyn
y Midianiaid, ac achubwch o'u blaen
hwynt y dyfroedd hyd Beth-bara a'r

Adn. 21. A safasant hoh un yn ei lé\ Sef

pob uii o'r tri chànwr, gan barhau i floeddio

ac udganu yn olynol. A'r hoU wersyll a red-

odd—a aethant i'r annhrefn mwyaf ar draws
eu gilydd, gan y dychryn a syrthiasai arnynt

;

ac yn y dyfhryn hwnw gioaeddasant yn fraw-

ychus, a ffoisant ymaith, gan feddwl fod y
gelynion eisioes yn eu mysg.
Adn. 22. A'r Arglwydd a osododd gUddyf

poh un yn erhyn eu gilydd] Gan dybied eu

bod wedi bradychu eu gilydd i Israel ; neu,

yn eu braw a thywyllwch y nos, ni wyddent
ragor rhwng eu pobl eu hunain a'u gelynion,

canys yr oeddynt hwy o wahanol genhedloedd

ac wahanol ieithoedd, yn Fidianiaid, Amal-
eciaid, ac Arabiaid, pen. vi. 3. Ac heblaw
hyn, yr oedd Duw wedi dyrysu eu synwyrau
a'u rheswm, ac wedi gosod y gorphwyíldra

cynddeiriog hwn aruynt yn farnol, fely lladd-

ent eu gilydd yn y modd ofnadwy hwn. Felly

y giuersyll—y rhai a adawyd yn fyw o'r Mid-

îaniaid a'u cynghreirwyr ; a ffôdd hyd Beth-

sittah yn Sererath— neu Zarthan, sef lleoedd

i'r deau o ddyífryn Jezreel, yn rhandir Ma-
nasse, ac yn tynu tua'r lorddonen, dros yr hou

ond odid yr amcanent fyned yn ol i'w gwlad

eu hunain.

Adn. 23. A gwffr Israel a ymgasglasant]

Y mae yn debygol fod y rhan fwyaf o'r rhai

hyn yn mhlith y rhai a ddanfonwyd adref gan

Gedeon y dydd o'r blaen ; ond yn awr, ar ol

clywed i'r Midianiaid ífoi, hwy a aethant yn
ebrwydd i geisio eu dal.

Adn. 24. A Gedeon a anfonodd genadau

trwy holl fynydd Ephraim] I godi yr Eph-

raimiaid yn erbyn y Midianiaid, ac i rwystro

eu ífoad hwy dros yr lorddonen yn nherfynau

Ephraim. Ächuhioch o'u hlaen hwyrd y dyfr-

oedd—er i Gedeon eu gyru hwy ar fFo, acliael

cymhoith gvvr Naplitali ac Aser a Manasse

i'w herlid hwynt, eto nid oedd ganddo neb i'w

cyfarfod hwynt wrth yr lorddoncn ; ac am
hyny efe a aìwai ar wr Ephraim i fyned yno

o'u blaen ; fel, rhwng y rhai hyn o'u blaen,

a'r lleill ar eu liol, y lleddid hwynt oll cyn

iddynt groosi yr lorddonon. Ilyd Beth-hara

a'r lorddonen—neu yr lorddonen oU i lawr
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lorddonen : a holl wr Ephraim a
ymgasglasant, ac a ennillasant y dyfr-

oedd hyd Beth-bara a'r lorddonen.
25 A daliasant ddau o dywysogion

Midian, Oreb a Zeeb ; a lladdasant

Oreb ar graig Oreb, a Uaddasant Zeeb
wrth winwrf Zeeb, ac a erlidiasant

Midian, ac a ddygasant benau Oreb a
Zeeb at Gedeon, i'r tu arall i'r lor-

ddonen.

PENNOD VIII.

A GWYR Ephraim a ddywedasant
-^ wrtho ef, Paham y gwnaethost y
peth hyn â ni, heb alw arnom ni pan
aethost i ymladd yn erbyn y Midian-
iaid? A hwy a'i dwrdiasant ef yu
dost.

2 Ac efe a ddywedodd wrthynt.

hyd Beth-bara. Tybia rhai mai yr un yw hon
a Beth-araba yn ymyl y môr marw. gwel y
ddarlunlen.

Adn. 25. A daliasant ddau o dywysogion
Midian] Ymddengys fod y ddau gadfridog hyn
wedi ymguddio, un yn ogof y graig, a'r llall

mewn cafn gwinwrf ; a chafodd y ddau le

hyn, oddiwrth yr amgylchiad yma, eu galw
wedi hyny ar eu henwau hwy. Y mae Oreb
yn arwyddo cigfran, a Zeeb flaidd. Yn
mhlith yr hoU hen genhedloedd cawn gad-

fridogion a thywysogion yn cymerj'^d eu hen-

wau oddiwrth adar acanifeiliaid. Ac a ddyg-

asant henau Oreh a Zeeh at Gedeon—yr oedd

pen y tywysog gorchfygedig yn cael ei ddwyn
yn fynych at y gorchfygwr yn mhlith cenhedl-

oedd barbaraidd. Dygwyd pen Pompey at

Cesar, a pben Cicero at Mark Antony, a phen-

au meibion Ahab at Jehu. Ir tu arall i'r

lorddonen—ar ol i Gedeon ei chroesi hi, pen.

viii. 4.

PEN. YIII. Adn. 1. A gwr Ephraim a

ddywedasant wrtho ef] Sef wrth Gedeon, pan

ddygasant iddo benau Òreb a Zeeb. Yr oedd-

ynt yn barnu hwnw yn gyfleusdra priodol i'w

ddwrdio ef am ei esgeulusdra, ar ol iddynt

wneyd y fath wasanaeth i'r wlad. Y mae yn
debygol fod yr hanes yma wedi ei gosod allau

o'i Ue priodol ; canys nis gaUai yr hyn a gry-

bwyUir yraa fod wedi cymeryd Ue cyn dy-

chweliad Gedeon ar ol bod yn erlid y Midian-

iaid ; canys nid oedd efe eto wedi myned dros

yr lorddonen, adn. 4. A plian yr oedd Ge-

deon y tu araU i'r afon hono y dygodd yr Eph-

raimiaid benau Oieb a Zeeb ato ef, pen. vii. 25.

l'aham y gwnaethost y pcth hyn â ni?—sef

poidio eu galw hwy ailan, yn gystal a'r Uwyth- '

au ereiU, i'w gynorthwyo ef yn erbyn y Mid-

ianiaid
;
yn enwedig gan eu bod hwy yn pres-

wylio yn agosach atu, ac yn pei tiiyn iddo yn
\

ncs na'r lleill, fel hiliogaetii Joseph. Yroedd )

peth eiddigedd rhwng llwythau Ephraim a
!

Manasse ; a thrwy fod Ejìíiraim wedi cael y
flaonoriaoth yn mendith Jacoh, yr oeddynt yn

|

ofni i Iwyth Manasse ar unrhyw bryd gymylu

yr eiddynt hwy. Gan hyny yr oeddynt yn
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Beth a wnaethym i yn awr wrth a
wnaethoch chwi? Onid gwell ywWoíî.-

iad grawnwin Ephraim, na chasgliad
grawnwin Abiezer?

3 Duw a roddodd yn eich llaw
chwi dywysogion Midiau, Oreb a
Zeeb : a pheth a allwn i ei wneuthur
wrth a wnaethoch chwi? Yna yr araf-

odd eu dig hwynt tuag ato ef, pan lef-

arodd efe y gair hwn.
4 1[ A daeth Gedeon i'r lorddonen

;

ac a aeth drosti hi, efe a'r tri chànwr
oedd gydag ef, yn ddiíFygiol, ac eto

yn eu herlid hwy>
5 Ac efe a ddywedodd wrth wr

ddig atn nad anfonodd Gedeon am danynt hwy
i ddecbreu yr ymosodiad ar Midian, yn lle i

orphen y gorchwyl. A hwy aH dwrdiasant

efyn dost—gan ddefnyddio geiriau cas, a lla-

wer ymadroddion pigog, fel pe buasai Gede-
on yn ceisio dyrcbafu ei Iwytb ei bun, sef eiddo

Manasse, a'u darostwng bwythau.
Adu. 2. Ac efe a ddj/wedodd wrihynt]

Mewn modd tawel ac addfwyu, gan roddi idd-

ynt yr ' ateb arafaidd a ddettry lid,' Diar. xv.

1. Beth a wnaethym i yn awr wrth a wnaeth-
och chwi?—ni wnaethym i a'm pobl ddim ond
udganu mewn udgyrn, tori y piserau, dal i

fyny y lampau, a bloeddio; eitbr darfu i

chwi ddal a lladd dau dywysog mawr, a
dwyn eu penau ataf fi yn fuddugoliaetbus.

Onid gwelL yw llolad grawnwin Ephraim—
sef yr hyn a loíFasoch neu a wnaetbocb cb wi ar
fyol i; na chasgliad grawnwin Abiezer?—
Gedeon, yr bwn oedd o deulu Abiezer, (pen.

vi. 11,) a ddecbreuodd y rbyfel, yr byn nid
oedd ond raegys dechreu casglu y gwinrawn,
neu yru y Midianiaid ar tfo ; eithr yr Epb-
raimiaid, fel lloffwyr, a'i gorphenasant hi,

trwy ladd y tywysogion, ac fe ailai lawer er-

eiU. Tyhia rhai mai Abi-ezriaid oedd y rban
fwyaf o'r tri cLànwr ag oeddyntgyda Gedeon.
Adn. 3. Dnw a roddodd yn eich llaio chwi

dywysogion Midian] Yv byn oedd yu anrhyd-
edd mawr iddynt ; a dylasent fod yn foddlawn
ar byny, heb genlìgenu wrtho ef, na'i ddwrdio
fel y gwnaethant. Yna yr arafodd eii dig
hwy— trwy fod y gair hwn yn boddhau eu
balcbder hwynt. Gallasai ddywedyd wrtb-
ynt nad allai efe osod nemawr o ddibyniad ar
ei frodyr, pan, trwy Iwfrdra ac ofn, yr oedd
dwy fil ar hugain o honynt wedi ei adael ef ar
unwaith, pen, vii. 3; ond ni soniodd efe am
byny, a chymerodd ffordd fwy rhagorol i'w
tawelu.

Adn. 4, Ac a aeih drosii] Neu yn liytracb,

'a aetbai drosti ;' canys yr oedd ef wedi croesi

yr lorddonen cyn i Oreb a Zeeb gael eu lladd :

ond ni cbrybwyllir am hyny hyd yn awr, fel y
byddai i'r hyn a bertbynai i'r Epbraimiaid
gael ei adrodd ar unwaith yn ddidor : gwel ar

adn. 1. £fe a'r tri chànior— y rhai oeddynt
gydagef yn amgylchu gwersyll y Midianiaid
yn nyfiryn Jezreel : nid oedd un o bonynt
wedi colli. Tn ddijfygiol—wrth floeddio ac

udganu trwy yr lioll nos, ac erlid ar ol y gel-

ynion yn ddiiaid, ac heb gael seibiant i gy- I

Succoth, Rhoddwch, atolwg, dorthau
o fara i'r bobl sydd i'm canlyn i

:

canys lluddedig ydynt hwy ; a minau
yn erlid ar ol Zeba a Sahnunna,
brenhinoedd Midian.

6 ^ A dywedodd tywysogion Suc-
coth, A yw llaw Zeba a Sahnuuna
yn awr yn dy law di, fel y rhoddem
ni fara i'th lu di ?

7 A dywedodd Gedeon, O herwydd
hyny, pan roddo yr Arglwydd Zeba
a Salmunna yn fy llaw i, yna y dryll-

iaf eich cnawd chwi â drain yr anial-

wch, ac â mieri.

8 Ac efe a aeth i fyny oddiyno i

meryd lluniaetb ; ac eto yn eu herlid hwy—
mewn hunan-ymwadiad, amynedd, asel,gan
fod yn awyddus i ddarostwng gelynion yr Ar-
glwydd,ac i waredu ei bobl ef. Fel hyn rbaid
i'n rhyfel ysbrydol ninau gael ei rhario yn
mlaen gyda'r ychydig nerth ag sydd genym :

er bod yn ddiffygiol gan wendid yn mboethder
y fi wydr, eto rliaid erlid ein gelynion nes eu
liwyr orcbfygu.

Adn. b. Àcefe a ddywedodd tcrthwr Suc-
coth] Sef dinas o du y dwyrain i'r lorddonen,
yn llwytb Gad, Jos. xiii. 27. Rhoddwch, at-

olwg, dorthau ofara i'r bobl sydd i'm canlyn
i— nid yw yn ceisio dynion nac arfau gan-
ddynt, er y buasai yn rbesymol iddo gael
hyny i erlid gelyn cyft'redin ; ac nid yw yn
ceisio danteitbfwyd ganddynt, ddim ond toit'b-

au fara ; ac y mae yn ceisio y rbai byny yn
ostyngedig iawn, gan atolygu eu cael ; pryd y
gallasai, fel cadfridog byddiu, eu gorcíaymyn
trwy awdurdod. A minau yn erlid 'ar ol
Zeba a Salmuìina—yrhai, fel BRENniNOEDD,
oeddynt o uwch gradd nag Oreb a Zeeb, tv-
WYSOGiON Midian.

Adn. G. A yw llaw Zeba a Salmunna yn
aicr yn dy law di?] A wyt ti wedi eu dal
hwynt, a buddugoiiaethu yn sicrarnynt? neu,
a wyt ti mor ynfyd a meddwl y gelii di, gvd
a'tb 300 filwyr diftygiol a lluddedig, orcli-

fygu a dyfetha 15,000 o wr cryfion? Fel
hyn y maent yn gwneyd yn ysgafn o'r fantais

a ennillasai efe, gan ddywedyd wrtho yn
wawdlyd, nad oedd efe eto wedi gorcbfygu y
brenbinoedd byn, fel ag iddynt bwy redeg y
])erygl o roddi bwyd iddo ef a'i wr, ac felly

beri i'r brenhinoedd hyny ddial arnynt hwy
am byny.
Adu. 7- herwydd hyny] Sef o herwydd eu

gommeddiad gwawdlyd bwy o gydym'fi'uifio

â'i gais resymol a gostyngedig ef
; p'an roddo

yr Arglwydd Zeba a Salmunna yn fy llaio—canys efe a gredai yn ddiysgog y cyíiawnid
addewid Duw yn byny

; yna y d'ryÙiaf eich
cnawd chici ä 'drain yr anialwch— y rhai a
dyfent mewn anialwcb yn agos i Succotb. Fel
pe dywedasai, Mi a ddyrnaf eicb cnawd chwi
â drain a mieri, fel y dymir d à ôustiau

;

neu, Chwi a fetbrir dan draed fy myddin
fuddugol, fel y methrir d wrth ei ddyrnu
dan draed ycbain : gwel ar adn. 16.

Adn. 8. Ac efe a aeth ifyny oddiyno i Pe-
nuel] Lle yn Ilwyth Gad, ycbvdig vn uwch
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Penuel, ac a lefarodd wrthynt hwy-
thau yn yí un modd. A gwr Pen-
uel a'i hatebasant ef fel yr atebasai
gwr Succoth.

9 Ac efe a lefarodd hefyd wrth wr
Penuel, gan ddywedyd, Pan ddy-
chwelwyf mewn heddwch, mi a ddys-
trywiaf y t\vr yma,

10 ^ A Zeba a Salmunna oedd yn
Carcor, a'u iluoedd gyda hwynt, yn
nghylch pymtheng mil, yr hyn oll a
adawsid o holl fyddin meibion y
dwyrain : canys lladdwyd cant
ugain mil o wr yn tynu cleddyf.

11 ^ A Gedeon a aeth i fyny
hyd ffordd y rhai oedd yn
mewn p«byll, o'r tu dwyrain i Nobah
a Jogbehah ; ac efe a darawodd y fydd
in : canys y fyddiu oedd ysgafala.

12 A Zeba a Salmunna a ffoisant

ac

ar

trigo

i'r gögledd-ddwyrain na Succoth, yr hwn a
alwyd felly ar ol i Jacob fod yn ymdrechu
yno â Duw, Gen. xxxii. 30 ; ac a lefarodd
wrthynt hioythau yn yr un modd—gan ofyn
yn ostyngedig am doithau o fara iddo ef a'i

wr newynog ; eithr nacasant hwythau yn
wawdlyd, fel y gwnaethai gwr Succoth,

adn. 6.

Adn. 9. Pan ddychwélwyf mewn heddwch]
Ar ol gorchfygu gelynion Israel, a sefydlu

heddwríi a llwyddiant iddynt yn y wlad ; mi
a ddystrytuiaf y twr yma—eu hamddiííynfa
gadarn, yn yr hon yr hyderent yn orruodol.

Y mae yn dcbyg eu bod yn cyfeirio at y t\vr

hwnw, yn yr hwn y gallent hwy eu harnddi-

ffyn eu huaain yn ddigonol, pan yn rhoddi

iddo ef eu hatebiad dirmygus.
Adn. 10. A Zeba a Salmunna oedd yn

Carcor] Os lle oedd hwn, ni chrybwyllir am
dano mewn un man arall yn yr ysgrythyr.

Myn rhai fod karkor yn arwyddo gorphwys-
dra; ac felly y mae y Yulgate yn ei ddeall

ef: 'Z8ba a Salmunna oedd yn gorphwys^ a'u

lluoedd gyda hwynt.' Ac y mae hyn yn de:

bygol, am y dywedir, adn. 11, fod y fyddin yn
ysgafala, neu yn esmwyth a diofal. Ÿn
ncjhylch pymtheng mil—hyn yn unig a adaw-
sid fyddin yn cynwys 135,000 ; canys yr

oedd 120,000 o honynt wedi eu lladd gan eu
gilydd yn y gwersyll, ac wrth fFoi tuag adref,

pen. vii. 22.

Adn. \\. A Gedeon a aeth i fyny ar hyd
fforddy rhai oeddyn trigo mewn pehyll] Sef

yr Arabiaid, y rhai a drigent mewn pebyll i

íugeilio eu deadellau. O'r tu dwyrain i No-
hah—ni chaniynodd hwy ar hyd y ífordd un-

iawn, eJthr aeth oddiarcgylch, fel ag i syrthio

arnynt tu ol iddynt, o le nad oeddynt yn ei

ddysgwyl. Ac efe a darawodd y fyddin—
canys y mae yn debyg fod gan wr Gedeon
gleddyfau erbyn hyn, wedi eu cymeryd oddiar

y Uaddedigion. Canys y fyddin ocdd ysgaf-
ala—ond odid yn cysgu yn anwyliadwrus.
Adn. 12. Ac efe a erlidiodd ar eu hol

hwynt] Sef ar ol dau frenin Midian, y rhai,

ar ol i Gedüon gyraodd i ('arcor, a IFoisent
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ac efe a erlidiodd ar eu hol hwynt ; ac
a ddaliodd ddau frenin Midian, Zeba
a Salmunna, ac a darfodd yr holì lu.

13 ^ A Gedeon mab Joas a ddy-
chwelodd o'r rhyfel cyn codi yr haul,

14 Ac efe a ddaliodd lanc o wr
Succoth, ac a ymofynodd âg ef. Ac
yntau a ysgrifenodd iddo dywysogion
Succoth, a'r henuriaid ; sef dau r ar
bymtheg a thriugain.

15 Ac efe a ddaeth at wr Succoth,
ac a ddywedodd, Wele, Zeba a Sal-

mumia, trtoy y rhai y danodasoch i

mi, gan ddywedyd, A ydyw llaw Zeba
a Salmunna yn awr yn dy law di, fel

y rhoddem farai'th wr iluddedig?

16 Ac efe a gymerth henuriaid y
ddinas, a drain yr anialwch, a mieri,

ac a ddysgodd wr Succoth â hwynt.
17 Tr Penuel hefyd a ddinystr-

oddiyno yn y dychryn mwyaf ; ac o'r diwedd
daliwyd hwynt, a chymerwyd hwynt gan Ge-
deon yn garcharorion rhyfel. Ac a darýodd
yr holl lu—gan ladd rhai, agwasgar y lleiii.

Adn. 13. A ddychwelodd d'r rhyfel] I Pe-
nuel aSuccoth, i gyflawni ei fygythiad ar wr
y lleoedd hyny, adn. 7, 9 ; cyn codi yr haul
—yr ail fore. Felly yr oedd Gedeon a'i wr
Iluddedig wedi bod ar ol y gelyuiou ddwy
noson a diwruod. Ond y mae y l,xx, yn ngbyd
a'r Syriaeg a'r Arabaeg yn ei ddarilen, 'A
ddychwelodd o'r rhyfei o rivj Jlares,'

Ádn. 14. Ac efe a ddaliodd lanc o wr
Succoth] A'r hwn yr ymofynodd efe am brif

ddynion y ddinas hòno, pwy oeddyiit, pa uifer

oedd honynt, pa beth oedd eu lienwau, a pha
le yn y ddinas yr oedd eu preswylfeydd. Ac
yntau a ysgrifenodd—eu henwau hwynt, yn
nghyda phob dy.sgrifiad o honynt a allai ei

roddi, fel y gallai Gedeon wahaniaethu rhwng
yr euog a'r dieuog, ac felly gíispi y rhai hyny
yn unig a ommeddasent iddo fara, y rhai yr

oedd eu nifer yn ddau ar bymtheg athriugain.

Adn. 15. ]FeZe, Zeba a Sahnunna] Yn awr
yn fy llaw i. Yr oeddynt erbyn hyn wedi eu
dodi mewn cadwynau, ac yn cael eu dangosi'r

rhai a'i gwav\?dient ef y dydd o'r blaen, adn. 6.

Adn. ÌQ. Ac efe a gymerth henuriaid y
ddinas] Sef y ddau r ar bymtheg a thriug-

ain, adn. 14 ; a drain yr anialwch—y rhai a
wnaed ganddo yn fath o ffrewyllau ; ac a
ddysgodd wr Succoth ä hioynt—trwy gospi

y troscddwyr er siampl a dychryn i'r Ileill.

Ond yn lle dysgodd, y mae Houbigant, trwy
newid dwy lytliyren Hebreig led debyg i'w

gilydd, yn darilen drylliodd ; ac y mae hyn
yn gyson nid yn unig â bygythiad Gedeon,

adn. 7, ond hefyd â'r lxx, y Ÿulgate, y Gal-

deaeg, y Syriaeg, a'r Arabacg. Hwy aflìew-

yllwyd ar eu cyrff' noethion nes rhwygo eu

cna\yd, pa un bynag a roddwyd hwynt i far-

wolaeth ai peidio.

Adn. 17. Twr Fenuel hefyd a ddinystr-

iodd efe] Yn ol ei fygythiad adn. 9. Ac a
laddodd wr y ddinas—tiwy i'r tr, yn yr

hwn yr ymnoddent, gael ci dynu i lawr am
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iodd efe, ac a laddodd wr y ddi-

nas.

18 11 Yna efe a ddywedodd wrth Ze-
ba a Salmuuna, Pa fath wr oedd y
rhai a laddasoch chwi yn Tabor? A
hwy a ddywedasant, Tebyg i ti, poh un

o ddull meibion brenin.

19 Ac efe a ddywedodd, Fy mrodyr,
meibion fy mam, oeddynt hwy : fel

mai byw yr Arglwydd, pe gadawsech
hwynt yn fyw, ni laddwn chwi.

20 Ac efe a ddywedodd wrth Jeth-

er ei gyutafanedig, Cyfod, lladd hwynt.
Ond ni thynai y Uanc ei gleddyf : o

herwydd efe a ofuodd, canys bachgen
oedd efe eto.

eu penau. Ond os yw hyn yn cyfeirio at eu
lladdiad â'r cleddyf, y mae yn debyg hefyd i

wr Succoth gael eu fflangellu i farwolaeth,

trwy fod eu trosedd yr un.

Adn. 18. Pafath wr oedd y rhai a laddas-

och chwi yn Tabor?] Ymddengys oddiyma fod

y brenhinoedd hyn wedi lladd teulu Gedeon yn
ystod y rhyfelgyrch hwn, oud odid ar ol iddo

ef ddyfod oddicartref, y rhai a fíbisent o Oph-
rah tua mynj'dd Tabor. Yr oedd Gedeon wedi
clywed rhyw awgrym am hyny o'r blaen, ac

yn awr y mae yn eu holi hwynt yn nghylch y
peth. Tcbyg i ti—o ran eu gwyneb[)ryd, eu

Ìlun, a'u uiaintioli ; pob un o ddidl meibion
hrcnin— o ran gwedd, taclusrwydd, ac ym-
ddygiad boneddigaidd a mawreddog. Bwr-
iadent trwy y weniaith hon, ond odid, ym-
lusgo i'w ftafr ef.

Adn. 19. Fy mrodyr, mcibionfij mam, ocdd-

ynt] Efe a ddywed meibion eifam, i arwyddo
brodyr o'r fath anwylaf, rhai o groth yr un
fam ag ef, pa un bynag ai eu bod o'r un tad

ai peidio. Pe gadairsech hîoyni ynfyw—heb
eu lladd mewn gwaed o<er pan yr oeddyut yn
ymguddio am eu bywyd, ac nid yn rhyfela â'r

Midianiaid ; ni laddwn chwi—trwy nad oedd-

ynt yn Ganaaneaid, nid oedd raid iddo eu
lladd wrth gyfraith Dduw, er cu bod wedi eu
cymeryd yn garcharorion rhyfel ; caid fel liof-

ruddion ei frodyr, yr oedd yn ddyledswydd
arno eu lladd hwynt, nid yn unig fel barnwr,
ond hefyd fel cyfncsaf ei frodyr, ueu fel dial-

ydd eu gwaed liwy.

Adn. 20. ^c e/e a ddywedodd wrth Jether
ei gyntafanedig] Efe a ewyllysiai ond odid

arferyd ei fab i ddefuyddioarfau drosei Dduw
a'i wlad, a mynai iddo gael rhan o anihydedd
y fuddugoliaeth. Hefyd yr oedd yntau yn
gyfathrachwr agos i'r rhai a laddesid, ac yn
meddu hawl, yn cnwcdig yn ol gorchymyn ei

dad, i ddial ar y Uofruddion. Yn ol Ìien gyf-

reithiau rhyfel gellid lladd, gwei'thu, nou
gaethiwo carcharorion rhyfol ; ac os cu lladd

a wneid, nid oedd eisiau un dlcnyddwr sioifdd-

ogol at hyny. Y mae Gedeon yma yn íladd

Zeba a Salmunna â'i law ei hun. Darniodd
Samuel Agag, 1 Sam. xv. 33. Lladdodd
Benaiah Joab, 1 Bren. ii. 34. Gorchymynodd
Saul i Doeg yr Edomiad ladd yr otì'eiriaid y
rbai a gynorthwyasant ftöcdigaeth Dafydd,
1 Sam. xxii. 18. A pharodd Dafydd i uíi o'i

21 Yna y dywedodd Zeba a Salmun-
na, Cyfod di, a rhuthra i ni : canys fel

y byddo y g\vr,felly y bydd ei rym. A
Gedeon a gyfododd, ac a laddodd Ze-
ba a Salmunna, ac a gymeirlh y colerau
oec?í/am yddfau eu camelod hwynt.

22 ^ A gwr Israel a ddywedasant
wrth üedeon, Arglwyddiaetha arnom
ni, tydi, a'th fab, a mab dy fab hefyd

:

canys gwaredaist ni o law Midian.
23 A Gedeou a ddywedodd wrth-

ynt, Ni arglwyddiaethaf fi arnoch, ac
ni arglwyddiaetha fy mab arnoch,
eithr yr Arglwydd a arglwyddiaetha
arnoch.

24 Dywedodd Gedeon hefyd wrth-

weision ladd yr Amaleciad a hónasai iddo
ladd Saul, 2 Sam. i. 15. Ond ni thynai y
llanc ci gleddyf—nid o anufydd-dod i'w dad,
nac herwydd annghyfreithlondeb y weith-
red ; eithr oddiar ofû a thynerwch bachgenyn
dibrofiad.

Adn. 21. Cyfod di, a rhuthra i ni] Ystyrid
yn warthus i r syrtliiotrwy dd\vylaw^;/e/2í-

yn; a gallai dyn grymus eu rhoddi o'u pocn
yn llawer cynt nag y gallai plentyn. Canys
fcl y byddo y gwr—hyny yw, y mae grym
g\vr bob amsor yn gyfatebol i'w oedran a'i

faintioli. A Gedeon a gijfododd—ac a ddial-

odd waed ei frodyr à'i law ei hun. Ac a gy-
mcrth y colcrau oedd am yddfau eu camelod
—y ihai a elwir ar ymyl y ddalen yn lloer-

dlysau, mewn cyfeiriad ond odid at addoliad

y lloer. Yr oedd jienau, gyddfau, cyrtf, a
choesau cameLd, meirch, a chawrfilod, yn
cael eu gwisgo âg adduruiadau gorwych a
chostfawr yn y gwledydd dwyreiniol er yr
amseroedd borcaf. Cyfeiria Yirgil at hyn,
yUn. llyfr vii, llin. 27'4.

Adn. 22. A gwr hrael a ddyiredasant
wrth Oedeon] Ar ol iddo ennili y fuddugol-
iaeth a'r warcdigaeth fawr hon. Arglioydd-
iaetha arnoni ni— nid fel barnwr, canys yr
oedd ef yn y swydd hùno eisiocs, eitür tel

brcnin. Tydi a'th fab— bydded y frenhin-

iaeth yn drefdadol yn dy deulu bytíi.

Adn. 23. Ni arglwyddiacthaf fi amoch]
Fel brcnin. Efe a wrthodai eu cynygiad, am
ei fod yn cdrych ar Dduw fel cu Breuin, yr
hwn a benodai y rhaglaw a fynai i'w Uyw-
odraethu hwy ; ac am yr ystyriai y cynygiad
hwn fel ymgais, neu o leiaf fel yn tued'du, i

ncwid y ffurtìywodraeth hòno a osodasai Duw,
yr hon ni roddasai efe awdurdod iddynt i'w
newid. Eithr yr Arghoydd a lyioodractha
arnoch chwi— mewn modd neiliduol, fel y
gwnaetli efe hyd yma, trwy farnwyr. ' Mor
wahanol yw yr ymadrodd hwn,' fel y sylwa
Clarke, 'i eiddo Oiioer CrcimocU, ]ìan ycyn-
ygiodd t y cyffredin iddo ef gorou Lloegrì'
Adn. 2-4. Gofyììaf ddymuniad genych] Yr

oedd hon yn adeg gyfleus iawu iddo ef ei ofyn
ganddynt, gan eu bod hwy yn awr uewydd
gynyg coron iddo ef, trwy ci wneyd yu frcuin
ainynt. Ar roddi o hob un o honoch i mi
ghistdlysau ei ysglyfacth— neu ' m/í clust-

dhvt> u'i YsglyfaetÌí,' fel v gellir cvtìeithu v
125
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ynt, Gofynaf ddymuniad genych, ar
roddi o bob un o honocli i mi glust-

dlysau ei ysglyfaeth : canys clust-dlys-

au aur oedd ganddynt hwy, o her-
wydd mai Ismaeliaid oeddynt hwy.

25 A dywedasant, Gan roddi y
rhoddwn hwyìit. A lledasant ryw wisg,

a thaflasant yno bob un glust-dlws ei

ysglyfaeth.

26 A phwys y clust-dlysau aur a
ofynasai efe, oedd fil a saith gant o

sìclau aur ; heblaw y colerau, a'r arogl-

bellenau, a'r gwisgoedd porífor, y
rhai oedd am frenhinoedd Midian : ac

wreiddiol. Gallai fod ganddynt lawer; ond
un a geisiai efe gan bob un, a byny hefyd a

gafodd, adn. 25. Canys clust-dlysau aur oedd
ganddynt hwy—sef gan yr Ismaeliaid, oddiar

y rhai yr ysglyfaethasai yr Israeliaid hwynt.
Adn. 25. Gan roddi y rhoddwn hwynt]

Saes. ' rhoddwn hwynt yn ewyllysgar^ yn y
modd mwyaf rhwydd a sirlol, heb rwgnach.

A thaflasant yno bob un glust-dlws ei i/sglyf-

aeth— sef i'r wisg neu y llieinlen. Gwnaed
hyn gan bob un o'r tri-chàuwr ag oeddynt
gyda Gedeon, ac ond odid gan amrai ereill ag
oeddynt o'r diwedd wedi ymuno â bwynt i

erlid ac yspeilio y gelyn.

Adn. 26. A phioys y clust-dlysau aur a of-

ynasai efe oedd fil a saith gant o siclau aur]

Yr hyn, yn ol Clarlce, oedd yn werth oddeutu

£3,100 o'n harian ni. Bydd i hyn adgofio i'r

darllenydd gyflafan y marchogion Ehufeinig

gau y Carthaginiaid yn mrwydr Cannaì, o

yspail pa rai yr anfonodd Hannibal dri phec-

aid glust-dlysau aur i ddinas Carthage

!

Heblaw y colerau—oddiara yddfau y camel-

od, adn. 21 ; a'r arogl-bellenau— neu lestri

aur, yn ol yr luddewon, yn y rhai y dodid

rhyw gyíferi neu wlybedd pêr-aroglaidd ; a'r

gwisf/oedd jyorffor— gwerthfawr ag oeddynt

am Zeba a Salmunna; ac heblaw y tyrch

oedd am yddfau eu camelod— y mae yn deb-

yg mai rhyw gadwyni aur oedd y rhai hyn,

gwahanol i'r colerau uchod. Meddylir i'r

pethau olaf hyn ddyfod i ran Gedeon, fel

blaenor y fyddin, heblaw y clust-dlysau a of-

ynodd efc gan y bobl, adn 24.

Adn. 27. A 'Oedeon a wnaeth o honynt eph-

od] Sef o'r clust dlysau yn unig, y rhai a

ofynasai efe i'r perwyl hwn. Ac a'i gosod-

odd yn ei ddinas ei hun Ophrah—nid fel cof-

golofn o'i fuddugoliaeth, canys nid oedd y
cyfryw gofebau yn briodol nac yn arferol

;

eithr i ddyben crefyddol, i'r hwn yn unig y
penodid yr ephod. Ymddengys fod yr achos

yn sefyll fel hyn : Ar ol i Gedeon, trwy or-

chymyn Duw, adeiladu allor yn ei ddinas ei

hun OpTirah, pen. vi. 2G, ar adeg ac achlysur

anarferol, efe a dybiai y gallai hi gael ei

pharhau i ddefnydd cyffredinol ; ac am hyny,

gan fwriadu cael off'eiriaid, efe a amcanai

wneyd gwisgoedd offeiriadol, yn enwedig eph-

od, yr hon oedd y benaf a'r fwyaf costfawr;

pa un, heblaw ei defnydd mewn gweinyddiad-

au cysegredig, oedd hefyd yn off'eryn i ymof-

yn â'r Arglwydd trwvddi, 1 Sam. xxiii. G— 9;
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heblaw y tyrch oeddam yddfau eu cam-
elod hwynt.

27 A Gedeon a wnaeth o honynt
ephod, ac a'i gosododd yn ei ddinas ei

hun Ophrah : a holl Israel a butein-

iasant ar ei hol hi yno : a bu hyny yn
dramgwydd i Gedeon ac i'w d.

28 ^ Felly y darostyngwyd Midian
flaen meibion Israel, fel na chwa-

negasant godi eupenau. A'r wlad a
gafodd lonydd ddeugain mlynedd yn
nyddiau Gedeon.

29 ^ A Jerubbaal mab Joas a aeth,

ac a drigodd yn ei d ei hun.

a gallai ymddangos yn angenrheidiol i'r barn-

wr gael hon wrth law, fel y gallai efe ymgy-
nghori â Duw ar bob achos. Tybia rhai iddo

wneuthur hefyd bob peth arall a berthynai i'r

tabernacl a'i wasanaeth, o'r colerau aur a'r

pethau ereiU a enwir yn adn. 2G ; gan feddwl,

trwy i Dduw unwaith ei alw ef i offrymu,

(pen. vi. 26,) ei fod i barhau çwasanaetb felly

yn ei ddinas ei hun. A holl Israel a butein-

iasant ar ei hol hi yno— hyny yw, swnaeth-
ant eilun o honi ; neu aent yno i ymofyn am
ewyllys Duw trwyddi, trwy yr hyn y denid

hwy oddiwrth y wir ephod a osodwyd gan
Dduw i'r dyben hwnw, yr hon a wisgid gan
yr archoffeiriad yn unig. A bu hyny yn
dramgiüydd i Gedeon— yn achos o bechod a
gotìd iddo ef, a dinystr i'w d, fel y dengys y
bennod ganlynol. Er fod Gedeon yn r da,

ac iddo wneuthur hyn gyda meddwl gonest, a

dymuuiad i osod crefydd i fyny yn ei deulu a'i

ddinas ei hun ; eto ymddengys fod yn y weith-

red hon lawer o bechodau : (ì ) Coelgrefydd, neu
addoli Duw trwy ddyfais o'i eiddo ei hun, yr

hyn a waherddid yn benodol. (2) Rhyfyg,
sef gwisgo, neu beri i off'eiriaid ereill wisgo, y
tath yma o ephod, yr hon oedd briodol i'r arch-

offeiriad yn unig. (3) Troseddiad o orchymyn
eglur, yr hwn a wabarddai addoli Duw yn gy-
ffiedin ond mewn un lle, ac wrth un allor,

Deut. xii. 5, 11—14. (4) Gwneuthur ymran-
iad neu rwyg crefyddoì yn mblith y bobl. (5)

Gosod tramgwydd, neu achlysur i eiiunaddol-

iaeth, ffaen pobl ag y gwyddai efe eu bod yu
rby dueddol i hyny eisioes.

Adn. 28. Fel na chwanegasant godi euj^en-

au] Mewn modd balch athrabaus; neu, ni

ennillodd y Midianiaid nerth na gwroldeb i

orthrymu Israel mwyach yn ystod y deugaiu

mlynedd dros y rhai y parhaodd llywodraeth

Gedeon.
Adn. 29. A Jerubbaal máb Joas] Sef Ge-

deon, yr hwn a gafodd yr enw hwn gan ei dad,

pen. vi. 32, a vii. 1 ; a aeth— o'r fan lie y
gorphenodd efe y fuddngoliaeth, neu y der-

byniodd y clust-dlysau ; ac a drigodd yn ei

d ei hun—nid yn nh ei dad, fel y gwnai o'r

blaen ; nac mewn llys, fel brenin, megys yr

ewyllysiai y bobl ; eithr mewn sefyllfa gan-

olig rhvvng y ddau, er cadw ac amddifiyn eu

crefydd a'u rhyddid iddynt hwy.
Adn. 30. Ac i Gedeon yr oedd deng mab a

ihriuyain] Ileblaw rhai merched, fel y gellir

meddwl, yn nihlith cÿniferofeibion; adäaeth"
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30 Ac i Gedeon yr oedd deng mab
a thriugain, a ddaethai o'i goríf ef:

canys gwragedd lawer oedd iddo ef.

31 A'i ordderchwraig ef, yr hon
oedd yn Sichem, a ymddyg hefyd iddo

fab : ac efe a osododd ei enw ef yn
Abimelec.
32 ^ Felly Gedeon mab Joas a fu

farw mewn oedran têg, ac a gladdwyd
yn meddrod Joas ei dad, yn Ophrah
yr Abi-ezriaid.

33 A phan fu farw Gedeou, yna
meibion Israel a ddychwelasant, ac a
buteiniasant ar ol Baalim ; ac a wnaeth-
ant Baal-berith yn dduw iddynt.

34 Felly meibion Israel ni chofias-

ant yr Arglwydd eu Duw, yr hwn
a'u gwaredasai hwynt o law eu holl

elynion o amgylch

;

ai oH gorff ef—ac felly nid meibion mabwys-
iedig oeddynt, na meibion-yn-nghyfraith. Ca-
nys gwragedd lawer oedd iddo—heblaw gor-

dderchwragedd, adn. 31. Er nad oedd hyn yn
gyson â deddf wreiddiol priodas, eto yr oedd
yn cael ei oddef yn y dyddiau hyny hyd yn
nod yn mhlith dynion da : gwel ar Mat. xix.

8. Yr oedd gan Gedeon rai meibion cyn y
frwydr â Midian, canys darllenwn am yr hyn-
af o honynt, neu y cyntafanedig, yn llanc di-

gon hen i dynu cleddyf, adn. 20.

Adn. 31. AH ordderchwraig ef] Nid putan
ydoedd, ond math o ail wraig gyfreithlon yn y
dyddiau gynt, er na allai ei phlant etifeddu,

yn enwedig lle y byddai plant ereiU : gwel ar

Gen. xxii. 24. Yr oedd hon yn byw yn Si-

chem, lle yr oedd ef yn gorfod myued yn fyn-

ych fel barnwr ; a gaued iddo fab o honi. Âc
efe a osododd ei enw ef yn Abimelec— hyny
yw, ' fy nhad sydd frenin,' neu ' fy nhad a
deyrnasodd.' Y raae yn debyg iddo ei alw ef

felly er boddhau y fam, yr hon a ewyllysiai

ddyrchafu ei mab i'r frenhiniaeth, ac am hyny
a roddai iddo enw a fyddai yn debyg o'i gy-
nhyrfu ef mewn araser dyfodol i geisio yr an-

rhyJedd hwn yn hawl ei dad : gwel y bennod
ganlynol.

' Adn. 32. Felly Gedeon mah Joas afufarw
mewn oedran ié'g] Wedi ei fendithio â tíieulu

lluosog, ac niewn anrhydedd a pharch mavvr
yn mhlith y bobl. Meddylir i hyn ddygwj'^dd
yn y flwyddyn o.b. 2799, G.C. 1205.' Âc a
gladdwyd yn meddrod Joas— sef yn yr un
bedd a'i dad.

Adn. 33. A phan fu fario Gedeon] Sacs
*cyn gynted ag y bu Gedeon farw ;' yna meib-
ion Israela ddychwelasant—oddiwith yr Ar-
glwydd i'w hen ft'yrdd ; ac a huteiniasant ar
ol Baalim— hwn sydd enw cyftYedin, yn y
rhif lluosog, yn cynwys llawer Baal, un o ba
rai a ganlyn yma; ac a lonaethant Baal-
herith yn dduio iddynt— ystyr yr enw hwn
yw 'arglwydd y cyfammod ;' a hwy a addol-
ent Baal fel y duw ag yr oeddynt wedi t/m-

gy/ammodi i fod yn bobl iddo, ac i'w gymoryd
yntau yn dduw iddynt hwythau.
Adn. 34. Fellymeibion Israel ni chofmant

35 Ac ni wnaethant garedigrwydd
â th Jerubbaal, seý Gedeon, yn ol yr
hoil ddaioni a wnaethai efe i Israel.

A*

PENNOD IX.

C Abimelec mab Jerubbaal a
aeth i Sichem, at frodyr ei fam,

ac a ymddyddanodd â hwynt, ac â holi
dylwyth t}^ tad eifam, gan ddywedyd,

2 Dywedwch, atolwg, lle y clywo
holl wj'r Sichém, Pa un oraf i chwi,
ai arglwyddiaethu arnoch o ddengwr a
thriugain, sef holl feibion Jerubbaal,
ai arglwyddiaethu o un gr arnoch ?

cofiwch hefyd mai eich asgwrn a'ch
cnawd chwi ydwyf fi.

3 A brodyr ei fam a ddywedasant
am dano ef, lle y clybu holl wr
Sichern, yr holl eiriau hyn : a'u calon-

yr Arglwydd eu Duw] Priodolent eu gwared-
igaethau mynych i ryw achos arall, heb roddi
iddo ef y gogoniant o honynt.
Adn. 35. Ac ni wnaethani garedigrwydd

â ih Jeruhbaal] Eithr, i'r gwrthwyneb,
gwnaethant anögharedigrwydd mawr, 'trwy
gyuorthwyo Abimelec i ladd ei feibion ef, fel

yr adroddir yn y bennod nesaf Sef Gedeon
—dylasai fod yn Jeruhhaal Gedeon, yr un
modd ag y dywedwn ni Simon Fedr, gan ys-
tyried un yn emo, a'r llall yn gyfenio : gel
ar pen. vi. 32, a vii. 1. Fn oi yr holl dda-
ioni a wnaethai efe i Israel— sef peryglu ei

fywyd ei hun i'w gwaredu hwy o ddwrlaw eu
srorthrymwyr, gweini barn a chyfiawnder idd-
ynt am ddeugain mlynedd, a'u gadael mewn
heddwch a llwyddiant yn y diwedd. Fel hyn,
er eu bod dan y rhwymedigaethau mwyáf i

Gedeon, a'u bod unwaith mor deimlady o
hyny fel ag i gynyg ei wneyd ef yn frenin,'eto

yn awr annghotiasant yntau hefyd ; canys ar
ol myned yn elynion i Ddcw, nis gallent fod
yn gyfeillion i ddyn.

PEN. IX. Adn. 1. Ac Ahimelec mah Jer-
uhbaal a aeth i Sichem] Gwelsom eisioes fod
Abimelec yn fab i Gedeon o'i ordderchwraig
yn Sichem, pen. viii. 31 ; ond ymddengys ei

fod ef wedi cael ei ddwyn i fyny yn nh ei

dad yn Ophrah, neu o leiaf ei fod y'no pan fu
farw ei dad. Atfrodyr eifam—hxny yw, at
ei theulu hi, y rhai ond odid oeddynt îed gyf-
rifol. Ac a ymddyddanodd â hwt/nt—g'an

geisio eu hcnniU i'w bleidio ef yn ei fwriad o
fod yn Uywodraethwr yn lle ei 'dad.

Adn. 2. Fa un oraf i chwi, ai arglwydd-
iaethu arnoch ddetigior a thriugain] Efe a
avvgryma yn ddrygionus, ac ond odid heb un
sail, fod hoìl feibion Gedeon yn awyddus am
y frenhiniaeth a wrthodasai eu tad ; ac am h vny
efe a atolyga iddynt ystyried pa ryw ymran-
iadau ac annhrefn dychrynllyd a ganlynai os
goddefid i gynifer hòni hawí i'r llywo'draeth,
a pha faint gwell fyddai iddynt ddewis un o
blith y lleill, gan eu cyfeirio yn y geiriau
nesaf ato ei hun. Cof'wch hefyd'mai eich
asgwrn á'ch cnawd chwi ydwyfn—eich per-

^ i2r



Gwneyd Ahimelec BARNWYR IX. ynfrenin.

aü hwynt a drôdd ar ol Abiraelec

;

canys dywedasant, Ein brawd ni tjw

eí'e.

4 A rhoddasant iddo ddeg a thri-

ugain o arian o d Baal-berith : ac

Abimelec a gyílogodd â hwynt ofer-

wyr gwamal, y rhai a aethant ar ei ol

ef.

5 Ac efe a ddaeth i d ei dad i Oph-
rah, ac a laddodd ei frodyr meibion
Jerubbaal, y rhaì oedd ddengwr a

thriugain, ar un gareg : ond Jotham,
mab ieuangaf Jerubbaal, a adawyd;
canys efe a ymguddiasai.

6 A holl wr Sichem a holl d Milo

a ymgasglasant, ac a aethant, ac a

thynas agos, o'r un llwyth a dinas a chwi eich

hunain ; a bydd hyn yn anihydsdd a mantais

nid bychan i chwi. Yr oedd Sichem yn ddi-

nas enwog yu llwyth Ephraim, tra yr oedd

Ophrah yn Uwyth Manasse.

Adn. 3. A\i> calonau hwynt a drôdd ar ol

Abimelec] Trwy fod yn hoíF ganddynt lywodr-

aeth frenhinol dan un teyrn. Bin brawd ni

yw efe—ein perthynas agos o du ei fam, yr

hwn a fydd yn barod ar bob achlysur i'n gwas-

anaethu a'n pleidio. Yr oedd yn dda gan-

ddynt hefyd fod eu dinas yn debyg o fod yn
un frenhinol, ac yn brifddinas holl Isi'ael.

Adn. 4. A rhoddasant iddo ddeg a thri-

ugain o arian] Neu o siclaic arian, i ddwyn
ei draul wrth geisio cario allan ei gynlluuiau.

d Baal-berith—o drysorfa gysegredig

teml yr eilun, yr hon a adeiladwyd ond odid ar

01 marwolaeth Gedeon : gwel ar pen. viii. 33.

Ac Abimelec a gyflogodd â hwynt oferwyr
gwamal—neu ddyhirynod anfad, yn debygol

ddeg a thriugain o honynt, sef un am bob darn

o arian, yr hyn hef'yd oedd un ar gyfer pob un
o feibion Gedeon, adn. 2.

Adn. 5. Ac efe a ddaeth i d ei dad i Oph-
rah] Pa un oedd oddeutu tair milldir ar ddeg

Sichem ; ac a laddodd ei frodyr—oll oddi-

eithr Jotham yr ieuangaf, yr hwn a ymgudd-
iasai ; ar un gareg—trwy fod careg neu faen

yn cael ei defnyddio weithiau fel allor, 1 Sam,

vi. 14, tybiodd rhai mai allor Baal oodd y
gareg hon, a darfod i Abimelec eu hoffrymu

hwynt yno yn aberth i Baal, i ddial am aberth-

iad y bustach hwnw gan Gedeon, yr hwn a

fwriedid i Baal, pen. vi. 26.

Adn. G. A holl wr Sichem] Sef penaethiaid

neu brif swyddogion y ddinas ; a holld Milo

—sef rhyw r o ddylanwad mawr yn neu

ger Sichèm. Ond gan fod milo yn arwyddo

Uawnder, íybiodd rhai mai y ' t llawn,' neu

holl wr y cynghor, a feddylir; ac os felly,

gall 'holl wr Sichem' fod yn golygu jr

lioU bobl gyffredin, a 'hoU d'Milo' fod yn

arwyddo yr hoU gynghorwyr a'r penacthiaid

yn Sicliem. A aelhant— nid i gospi Abimelec

a'i wr am y gyflafan ofnadwy, fel y dylasent

;

ond i'w urddo ef yn frenin! Ni ofynasant i

Dduw a gaent h\vy frenin, llawer llai pwy a

fyddai ef, Deut. xvii. 15. Nid ymgynghorasant

â'r arclioffeiriad, na chyda'u brodyr o un ddi-

nas na llwyth avall,er y bwriedididdo deyrn-
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urddasant Abimelec yn frenin, wrth
ddyífryn y golofn yr hwn sydd yn
Sichem.

1 ^ K phan fynegasant hyny i

Jotham, efe a aeth ac a safodd ar ben
mynydd Garizim, ac a ddyrchafodd ei

lef, ac a waeddodd, dywedodd hefyd
wrthynt, Gwrandewch arnaf fi, O wr
Sichem, fel y gwrandawo Duw arnoch
chwithau.

8 Y prenau gan fyned a aethant i

eneinio brenin arnynt; a dywedasant
wrth yr olewwydden, Teyrnasa ar-

nom ni.

9 Ond yr olewwydden a ddywedodd
wrthynt, A ymadawaf íi â'm brasder,

asu ar holl Israel, adn. 22 ; eithr cymeraî y
Sichemiaid arnynt wneyd y cwbl o honynt eu
hunain, fel pe buasent yn ben ar bawb. Ar yr
un pryd eisteddai y lleill o'r Israeliaid yn holl-

ol ddifater, heb gynyg rhwystro ei uchelgais

ef, nac amddiffyn meibion Gedeon, na dial

eu gwaed ! Wrth ddyffryn y golofn—y mae

y gair eelon, a gyfieithir yma 'dyffryn,' yn ar^

wyddo hefyd derwen ; a darfu i rai ei gyf-

ieithu, 'wrth dderwen y golofn ;' sef y dderwen
Ue y cododd Josua gofgoiofn, fel tystiolaeth o'r

cyfammod a adnewyddwyd rhwng Duw ac Is-

rael, Jos. xxiv. 26. Rhaid eu bod yn ddigywil-

ydd iawn pan yr aent i dori cyfammod yr Ar-
glwydd yn y fan Ue y gwnaethid ef gan eu
tadau !

Adn. T. Aphanfynegasant hyny i Jotham]
Fod Abimelec, ei frawd gwaedlyd, wedi cael

ei urddo yn frenin yn Sichem ; efe a aeth ac a
safodd ar ben mynydd Garidm—yr hwn
oedd yn crogi uwchben dinas Sichem ; ac a
ddyrchafodd ei lef—íel y gallai y dinaswyr

ei glywed, heb ddyfod yn ddiatreg ar ei war-
thaf i'w ddal. Giorandewch arnaffi, O wr
ISichem—y rhai oeddynt yn awr wedi ymgas-
glu yn nghyd yn y ddinas ar achlysur arbenig,

yn ol Josephus, a hyny yn absenoldeb Abi-

melec. Fel y gwrandawo Duw arnoch chwi'

thau—pan y llefoch arno ef am drugaredd.

Tybia Clarlce ddarfod i Jotham dderbyn y gen-

adwri hon gan Dduw, a'i fod ef yn llefaru y
pryd hyn dan ddwyfol ysbrydoliaeth.

Adn. 8. Y prenau gan fyned a aethant i

cneinio brenin arnynt] Ilon sydd ddammeg
brydferth ac addas iawn, a'r hynaf agsydd yn
awr ar gacl, ac wedi ei llefaru 700 mlynedd
cyn amser iEsop. A dywcdasant wrth yr
olewwydden—sef vvrth Gedeon. Y prcnau y

w

yr Israeliaid ; a'r brenin a eneiniasant yn y
diwedd oedd Abimelcc, dan y gyffelybiaeth o

fieren, adn. 14, 15. Yr oletowydden oedd yr

oraf o'r prenau, a'r fieren oedd y waelaf.

Adn. 9. A ymadawaf fi ä'm brasder] sef

olew yr olewwydden ; ä'r hwn trivyof fi yr
anrhydeddant Dduw a dyn—yr oedd olcw yr

olewwyddcn yn cael ei ddefnyddio yn fynych

yn ngwasanaoth Duw : yr ocdd y lampau yn

y cysegr yn cael eu goleuo âg ef ; ac yr oedd y
bwyd-offrymau a'r teisenau croyvv yn cacl eu

cymysgu âg cf, y rhai oeddynt er anrhydedd i

Ddmu: a defnyddid ef hefyd i cneinio dynion
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â'r hwn trwyof íì yr anrhydeddant
Dduw a dyn, a myned i lywodraethu
ar y prenau ereill ?

10 A'r prenau a ddywedasant wrth

y ffigysbren, Tyred di, teyrnasa arnom
DÌ.

11 Ond y ffigysbren a ddywedodd
wrthynt, A ymadawaf fi â'm melys-
dra, ac â'm íFrwyth da, ac a âf fi i

lywodraethu ar y pr^au ereill ?

12 Yna y prenau a ddywedasant
"wrth y winwydden, Tyred di, teyrn-

asa arnom ni.

13 A'r winwydden a ddywedodd
wrthynt hwy, A ymadawaf fi â'm mel-

yn offeiriaid a brenhinoedd, ac er llawenydd
a barddwch personol : gwel ar adn. 13. A
myned i lywodraethu ar y prmau ereill—
Heb. lanuang^ i ' ysgwyd ' neu ' symud ' yma
a thraw ; neu, i newid fy heddwch a'm hes-

mwythdra tawel am ofalon, trafferthion, a
theithiau parhaus.

Adn. 10. AW prenau a ddywedasant wrth

y ffigyshren\ Pren defnyddioi arall ar gyfrif

ei ffrwythau danteithiol. Tybia rhai fod y
íSgysbren hvvn yu cyfeirio at feibion Gedeon,

y rhai a gynwysid yn y gwahoddiad i'r fren-

hiniaeth, pen. viii. 22, 23.

Adn. 11. .4 ymadawaf fi á'm melysdra, ac

ä'mffrwyth da, ^c.] Y mae yn adnabyddus i

bawb fod ffrwyth y ffigysbren yn un o'r cyn-
yrchion melysaf a goraf ag sydd yn tyfu ar

bren ; a dywedir fod pereidd-dra ffigys llawn
addfed, yn y gwledydd Ue y tyfant, yn an-

narluniadwy. Y maent yn rhinweddol hefyd
rhag rhai anhwylderau.
Adn. 12. Yna y prenau a ddywedasant

wrth y winwydden] Pren defnyddiol a gwerth-
fawr arall, yr un modd a'r olewwydden a'r

ffigysbren ; a thybia rhai fod yma gyfeiriad at

yrion Gedeon, y rhai hefyd a gynwysid yn

y gwahoddiad a gawsai efe i'r frenhiuiaeth,

pen. viii. 22.

Adn. 13. A ymadawaf fi â'm melyswin, yr
hwn sydd yn llawenhau Duw a dyn] Yr oedd
gwin yn Uawenhau Duw, am y defnyddid ef

yn y diod-offrymau, Num. xv. 7 ; ac yr oedd
yn llawenhau dyn, trwy ei gryfhau a'i sir-

loli. Tybia Warburton ac ereiil fod y gair

lluosog elohim, yma ac yn adn. 9, yn arwyddo
duwiau y cenhedloedd, trwy fod Uawer o olew
Sk gwin yn cael ei ddefnyddio yn yr offrymau
a'r aberthiadau paganaidd, fel eu harferid gan
wr Sichem. Modd byuag, rhaid eu bod hwy,
feí Israeliaid, yn adnabyddus â'u defnyddiad
hefyd yn ngwasanaeth y gwir Dduw, fol y
nodwyd uchod. Tybia ereill, trwy fod y gair

yn cael ei arfer weithiau am bendejigion,

(gwel Salm lxxxii. 6, loan x. 34,) mai yr ys-

tyr yraa yw, fod gwin yn siriolicalon y tywys-
ogion a'r tylodion.

Adn. 1-1. Yna yr holl hrenau a ddyicedas-
ant wrth yfieren] Sef wrth Abimelec, yr hwn,
dan y gyffelybiaeth o fieren bigog, a osodir

allan nid yn unig fel un gwael a diwerth, ond
hefyd fel un gormesol, creulon, a niweidiol.

Adn. 15. A'r fieren a ddywedodd wrih y
s

yswin, yr hwn sydd yn llawenhau
Duw a dyn, a myned i lywodraethu
ar y prenau ereiU ?

14 Yna yr holl brenau a ddywedas-
ant wrth y fieren, Tyred di, teyrnasa
arnom ni.

15 A'r fieren a ddywedodd wrth y
prenau, Os mewn gwirionedd yr en-

einiwch fi yn frenin arnoch, deuwch
ac ymddiriedwch yn fy nghysgod i

:

ac onidê, eled tân allan o'r fieren, ac
ysed gedrwydd Libanus.

16 Yn awr gan hyny, os mewn
gwirionedd a phurdeb y gwnaethoch,
yn gosod Abimelec yn frenin, ac os

prenau] Yn awyddus i gydsynio â'r gwahodd-
iad. Os meicn gwirionedd yr enciniwch fiyn
frcnin arnoch— os ydych yn gywir a dirag-

rith yn y cynygiad hwn ; deuwch ac ymddir-
iedwch ynfy nghysgod i—efe a addawa lawer
amddiffyniad a daioni iddynt : ond och ! pa

gysgod a all mieren ei roddi i ddyniou ! Pa
agosaf yr ânt ati, mwyaf o niwed a gânt gan-
ddi, gan mor bigog ydyw : ac felly v teimlodd
gwr Sichem cyn hir. Ac onide, eled iän
allan o'r fieren— gall mai yr ystyr yw, y
byddai efe uid yn unig yn gysgod i'r rhai a
ymddiriedent ynddo fel brenin, ond yn ddin-
ystr i'w elynion a'i wrthwynebwyr, pa mor
gryfion ac uchel byna» y byddont : ond gwel
ar adn. 20. Trwy y ddammeg hon arwyddai
Jotham i'r Sichemiaid nad oedd y gwr mwy-
af teilwng yn Israel, y rhai a osodid allan

trwy yr olewwydden, y ffigysbren, a'r win-
wydden, y rhai a ddygent y ffrwythau rawyaf
defnyddiol a rhagorol, wedi ceisio bod yn
frenin arnynt ; a bod ei dad ef, Gedeon, wedi
gvvrthod hyny pan ei cynygiwyd iddo : a
thrwy waith y fieren, y fwyaf diwerth o'r

mânwydd, yn derbyn gwahoddiad y prenau i

deyrnasu arnynt, ac yn galw arnynt i ym-
ddiried yn ei chysgod, er na allai yn naturiol

roddi dim cysgod nac amddiffyniad iddynt, y
dengys Jotham y fath ddewisiad gwael a
wnaethent hwy.
Adn. 16. Yn awr gan hyny, ^c.] Yma, ac

yn yr adnodau canlynol, y mae Jotham yn
ìlefaru yn eglur, ac yn cymhwyso ei ddam-
meg at y Sichemiaid, gan arwyddotâu, os

oeddynt hwy wfedi ymddwyn yn gywir a gon-

est at deulu Gedeon, wrth ladd ei hoU bJant

cyfreithlon ef, a gwneuthur mab ei ordderch-

wraig yn frenin arnynt, yna ei fod ef yn dymu-
no iddynt fod yn ddedwydd yn Abimelec fel

eu brenin ; ond os oeddynt wedi gwneuthur yr
hyn oedd annghytìawn a drwg, (fel yn sicr yr
oeddynt,) efe a ddymunai i eiddigedd dori

allan rhyngddynt, fel ag iddynt flino a din-

ystrio eu gilydd. Ac ni a gawn i'r dymun-
iad hwn gael ei ganiatáu ; canys dywedir yn
bendant, adn. 22, 23, ddarfod i Dduw, yn
mhen tair blynedd wedi hyn, anfon ysbryd
drwg rhwng Abimelec a gwr Sichom, a dar-

fod i wr Sichem droi yn annghywir a brad-

ychus tuag at Abimelec.
Adn. 17. Canysfy nhad a ymladdodd dros-

och chwi] Yn nyffrrn Jezreel, pen. vii. 19,
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gwnaethocli yn dda â Jerubbaal, ac

â'i d, ac os yn ol baeddedigaeth ei

ddwylaw y gwnaethocli iddo :

17 (Canys fy nhad a ymladdodd
drosoch chwi, ac a anturiodd ei ein-

ioes yn mhell, ac a'ch gwaredodd
chwi o law Midian :

18 A chwithau a gyfodasoch yn er-

byn t fy nhad i heddyw, ac a laddas-

och ei feibion ef, sef dengwr a thri-

ugain, ar un gareg, ac a osodasoch
Abimelec, mab ei law-forwyn ef, yn
frenin ar wr Sichem, o herwydd ei

fod ef yn frawd i chwi)

19 Gan hyny, os mewn gwirionedd

a phurdeb y gwnaethoch â Jerubbaal,

ac â'i d ef y dydd hwn ; llawenych-

wch yn Abimelec, a llawenyched yn-

tau ynoch chwithau

:

20 Ac onidê, eled tân allan o Abi-

melec, ac ysed wr Sichem, a th
Milo ; hefyd eled tân allan o wr Si-

chem, ac o d Milo, ac ysed Abimelec.

&c. ; ac a anturiodd ei einioes yn mhell—i'r

peryglon mwj'af ; neu yn nihell dros yr lor-

ddonen, hyd Carcor a Nobah, pen. viii. 10, 11

;

ac a'ch gwaredodd chwi o law Midian—ar ol

i'r Sichemiaid hyn a hoU Israel gael eu blino

a'u gorthrymu yn dost ganddynt dros saith

mlynedd.
Adn. 18. A chioiihau a gyfodasoch yn er-

hyn t fy nhad i heddyw] Neu yn y dyddiau
hyn; ac a laddasoch ei feibion ef— cyfrifir

gweithred waedlyd Abimelec a'i wr anfad

i'r Sichemiaid oU, am eu bod hwy yn cyd-

synio iddi, ac wedi rhoddi arian iddynt i'w

cynorthwyo, adn. 4. Dengwr a thriugain—
onid un ; eithr enwir yr oll, fel rhif crwn ; ar

ungareg— gwel ar adn. 5; ac a osodasoch

Abimelec—yn frenin arnoch, nid am fod gan-

ddo hawl na chymhwysder i'r swydd, ond am
fod ei fam yn berthynas i chwi, oddiwrth yr

hyn y dysgwyliech fanteision.

Adn. 19. Gan hyny os mewn gwirionedd a
phurdeb y gwnaethoch â Jei ubbaal] Neu Ge-

deon : gwel ar adn. 16. Llawenychwch yn
Abimelec—bydded i chwi fod yn hapus aded-
wydd ynddo ef fel eich brenin ; a llaioenych-

ed yntau—ynoch chwithau fel ei ddeiliaid uf-

ydd a ífyddlon.

Adn. 20. Ac onidê] Os nad oeddynt hwy
wedi gwneyd yn iawn wrth osod Abimelec yn
frenin arnynt ; eled tân allan o Abimelec—
boed i lid, digter, a chynddaredd dori allan

oddiwrtho fel tân gwyllt, nes ysu a dyfetha y
rbai a'i gwnaetliant ef yn frenin. Hefyd eled

iân allan o wr Sichem— boed iddynt hwy-
thau lidio yn danllyd yn erbyn Abimelec, a

pharhau i'w ysu nes ei Iwyr ddystrywio. Y
mae yn debyg mai datganiad proffwydoliaethol

yw hyn o'r peth a gymerai le,

Adn. 21. A Jotham a giliodd ac a ffôdd]
Yn union ar ol traddodi ei ddammeg, a'r eg-

lurhad cymhw^'^siadol o hohi ; ac a aeth ym-
aith i Beer—yr un a Micmas, yn llwyth Ben-
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21 A Jotham a giliodd, ac a fifôdd,

ac a aeth ymaith i Beer, ac a drigodd

yno, rhag ofn Abimelec ei frawd.

22 11 Ac Abimelec a deyrnasodd ar

Israel dair blynedd.

23 A Duw a ddanfonodd ysbryd
drwg rhwng' Abimelec a gwr Si-

chem ; a gwr Sichem a aethant yn
annghywir i Abimelec : ìì.- í. <^''-^a::;|

24 Fel y delai 'y traha a'wneìsid.k

deug mab a thriugain Jerubbaal, ac y
gosodid eu gwaed hwynt ar Abimelec
eu brawd, yr hwn a'u lladdodd hwynt;
ac ar wr Sichem, y rhai a'i cynorth-

wyasant ef i ladd ei frodyr.

25 A gwr Sichem a osodasant iddo

ef gynllwynwyr ar ben y mynydd-
oedd ; a hwy a yspeiliasant bawb a'r

a oedd yn tramwy heibio iddynt ar

hyd y ffordd. A mynegwyd hyny i

Abimelec. ^'^*^^
26 A Gaal mab Ebed a ddaeth, efe

a'i frodyr, ac a aethant drosodd i Si-

jamin, fel y raeddylir, i ba le y diangodd efe

rhag ofn Abimelec.
Adn. 22. Ac Abimelec a deyrnasodd arls'

rael dair blyne.dd] Hyny yw, ar hoU Israel,

heb i ddim neillduol gymeryd lle.

Adn. 23. A Duw a anfonodd ysbryd drwg]
Neu a oddefodd i Satan weithio ar eu medd-
yliau, fel ag i greu cenfigen, drwgdybiau, a
chasineb rhwng Abimelec a gy^r Sichem. A
gwr Sichem a aethant yn annghywir—Saes,
' a ymddygent jn fradwrus tuag at Abimelec'
Adn. 24. Fely delai y traha] Saes. ' y creu-

londebi' sef cosp y creulondeb gwaedlyd a
ddanghoswyd dair blynedd yn ol at feibion

Gedeon, ar ben Abimelec a'i gyuorthwywyr.
Gall dyuion wneuthur drwg,a meddwl eu bod
yn eu Uesâu eu hunain tfwy hyny ; oud bydd
i farn Duw, yn fuan neu yn hwyr, oddiwedd-
yd holl weithredwyr anwiredd.
Adn. 25. A gwr Sichem a osodasant iddo

ef gynllwynwyr ar ben y mynyddoedd] I'w
ddal yn fradychus, ac ond odid i'w yspeilio

a'i ladd. Rhyngodd bodd i Dduw gospi y dyn
drwg hwn trwy y dynion hyny a fuont yn
foddion i'w ddyrchafuef ; canys y mae efe yn
fynych yn peri i off'erynau pechod dynion fod

yn foddion i'w cospi. Er fod prif gartref Abi-

melec yn Sichem, gellir meddwl ei fod ef yn
myned yn fynych i Ophrah, dinas ei dad, île

yr oedd iddo ond odid lawer o feddiannau ar

ol ei frodyr ; ac y mae yn debyg mai yn y
dramwyfa rhvvng y Ueoedd hyn y cynllwyn-

ai ei lofruddion. A hwy a yspeiliasant

bawb— trwy nad oedd gan ddynion felly uu
egwyddor foesol, hwy a yspeilient bawb a

dramwyent y ffordd hòno. A mynegwyd
hyny i Abimelec—fod ei elynion yno yn cyn-

llwyn am ei waed.
Adn. 2G. A Gaal mah Ebed a ddaeih] Ni

wyddom pvvy ocdd hwn na'i frodyr, nac o ba

le y daethant. Tybia rhai mai Cenedl-ddyn

oedd efe, a'i fod o hiliogaeth Hemor, tywysog
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chem : a gwr Sichem a roisant eu
hyder arno.

27 A hwy a aethant i'r maesydd, ac

a gasglasant eu gwinllanoedd, ac a
sangasant eu grawnwin, ac a "wnaeth-

ant yn llawen, ac a aethant i mewn i

d eu duw, ac a fwytasant ac a yfas-

ant, ac a felldithiasant Abimelec.

28 A Gaal mab Ebed a ddywedodd,
Pwy yw Abimelec, a phwy î/t<; Sichem,
fel y gwasanaethem ef ? onid mab Je-

rubbaal yw efe ? onid Zebul yw ei

swyddog? gwasanaethwch wr He-
mor tad Sichem ; canys paham y
gwasanaethem ni ef ?

29 O na byddai y bobl hyn dan fy

Sichem yn amser Jacob, y rhai a aethant all-

an Ganaan pan ddarostyngwyd hi gan Jo-

sua : ond wedi clywed am y terfysg rhwng
Abimelec a gwr Sichem, ddarfod iddo ef a'i

fiodyr ddyfod dros yr lorddouen j gymeryd y
fantais a allent o*r terfysg, ac i ail feddiannu

eu hen lywodraeth os oedd modd. Ystyr y
gair Ebed yw caethwas ; a barna rhai mai
caethwas o hil y Canaaneaid oedd tad Gaal,

yr hwn yn gelw}'ddog a fostiai ei darddiad o

Hemor tad Sichem, adn. 28. Â gwr Sichem
a roisant eu hyder arno — ar ei addewid i'w

gwaredu hwy oddiwrth lywodraeth Abimelec.
Adn. 27. A hwy a aelhant Ì'r maesydd] Yr

hyn o'r blaen nis meiddient ei wneuthur, rhag
ofn Abimelec; ac a gasglasant eu gwinllan-
oedd—trwy ei bod yn awr yn amser eu cyn-

auaf gwinrawn ; ac a wnaethant yn llawen—
trwy floeddio a dawnsio, fel y byddid arferol

wrth sengi y gwinrawn, Esay xvi. 10, a Jer.

xlviii. 33 ; ac a aethant i mewn i d eu duw—
sef teml Baal-berith, adn. 4, i'r hwn y priodol-

ent íFrwythlondeb eu gwinllanoedd, gan ofyn
hefyd ond odid am ei gymhorth ef yn erbyn
Abimelec ; ac a fwytasant ac a yfasant—o'r

blaenfFrwythau a ddygasent yno er anrhydedd
i'r eilun ; ac a felldithiasant Âbimelec— yn
enw eu duw, a hyny yn y deml o'r hon y
rhoisent arian iddo er ei gynorthwyo i gael y
frenhiniaeth. Mor anwadal a chyfnewidiol

yw dyn

!

Adn. 28. A Oaalmáb Ebedaddywedodd]
Yn debygol yu nh Baalberith, lle yr oedd
efe yn yfed ac yn gvvneyd yn llawen gyda
gwr Sichem. Fwy yw Abimelcc?—pa beth

yw ef ond basterdyn creulon, ac un annheil-

wng yn mhob ystyr o'ch llywodraethu chwi ?

A phwy yw Sichem—neu y Sichemiad hwn?
Onid mab Jerubbaal yio efe— yr hwn a
ddadleuodd yn erbyn Baal, (pen. vi. 32,) ac a
fwriodd i lawr ei allor ef ? Ac yn awr, a

chwi yn gwasanaethu Baal, a gymerwch chwi
fab ei dyn ef i fod yn frenin arnoch ? Onid
Zebid yw ei swyddog?—ac felly y mae gen-

ych ddau ddyncreulou i'ch llywodraethu a'ch

gorthrymu. Tybia rhai fod Zebul yn un o'r

'oferwyr gwamal' a gyflogasai Abimelec i

ladd ei frodyr, adn. 4 ; ac iddo gael ei ddyrch-
afu yn * llywodräethwr y ddinas,' adn. 30, fel

gwobr ara ei ddewrder creulon. Gwasanaeth-
wch wr Hcmor—trwy osod i fyny un o hil-

Uaw i, fel y bwriwn ymaith Abimelec

!

Ac efe a ddywedodd wrth Abimelec,
Amlha dy lu, a thyred allan.

30 Y A phan glybu Zebul, llywodr-
aethwr y ddinas, eiriau Gaal mab
Ebed, y Uidiodd ei ddigllonedd ef.

31 Ac efe a anfonodd genadau at

Abimelec yn ddirgel, gan ddywedyd,
Wele, Gaal mab Ebed a'i frodyr w edi

dyfod i Sichem ; ac wele, hwynt yn
cadarnhau y ddinas i'th erbyn.

32 Gan hyny cyfod yn awr liw nos,

ti a'r bobl sydd gyda thi, a chynllwyn
yn y maes.
33 A chyfod yn fore ar godiad yr

haul, a rhuthra yn erbyn y ddinas : ac

iogaeth yr hen frenin Canaaneaidd yn ei le ef.

Os oedd y Gaal hwn yn un o hiliogaeth He-
mor, nid rhyfedd ei fod am ennill yr hea fren-

hiniaeth yn ol i'r teulu ; a thybiai fod hôno yn
adeg gyfleus i hyny, trwy fod gwr Sichem yn
awr mewn cyfyngder, ac wedi sefydlu hen
grefydd Hemor i fyny yn eu plith.

Adn. 29. na byddai y bobl hyn dan fy
llaw i] Sef dan ei lywodraeth filwrol ef

; fel

y bwriwn ymaith Abimelec—o'r frenhiniaeth.

Ac efe a ddywedodd wrth Abimelec—sef wrth
Zebul ei brif-weinidog ef, yr hwn ond odid

oedd yno yn cynrychioli Abimelec; neu dan-
fonodd genadwri a her at Abimelec, Amlha
dy lu—mor luosog ag y gelü. Fel pedywed-
asai, nid wyf am gymeryd mantais ar dy wen-
did, eithr ymgryfha hyd yr eithaf ; a thyred
allan— i'r maes, fel y gallwyf ddangos i ti

pwy sydd addasaf i wisgo y goron.

Adn. 30. A phanglybu Zebul] Eiriau dir-

mygus Gaal am Abimclec, a'i her iddo ; llid'

iodd ei ddiglloneddef— yn erbyn Gaal, ac
hefyd yu erbyn gwr Sichera, adn. 33.

Ádn. 31. Ac efe a anfonodd genadau at

Abimelec yn ddirgel] Yn ddiarwybod i bawb,
ac heb gymeryd arno ei fod wedi Ilidio wrth
neb, fel y mae yn amlwg oddiwrth ei rith-

gyfeillach ef à Gaal yn adu. 36. Wele hwynt
yn cadarnhau y ddinas i'th erbyn—trwy ad-
gyweirio ei hamddiflynfeydd, neu adeilada
rhai newydd, a gosod milwyr ynddynt ; neu
gall mai yr ystyr yw, eu bod yn hudo y trig-

olion oddiwrth eu tfyddlondeb iddo ef.

Adu. 32. Gan hyny cyfod yn awr liw nos\
Yn union ar ol derbyu y genadwri hon ; ti á'r

bobl sydd gyda thi—sef ei warchawdlu cyff"-

redin ; neu gallai ei fod wedi darpar milwyt
yn erbyn y Sichemiaid, ar ol clywed eu bod
yn ei erbyn ef, adn. 25 ; a chynlhuyn yn y
maes—yr hwn oedd yn ymyl Sichem.
Adn. 33. A chyfo'd yn fore] lîhuthra ar y

ddinas cyn iddynt gyfödi o'u gwelyau. Ac
loele, pan ddelo efe— pan ddelo Gaál a'i wr
i'th erbyn ; yna gwna iddo yr hyn a ellych—
arfer dy fedrusrwydd dy hun ; neu bydded i

ti ei ladd, neu ei gymeryd yn garcharór, fel y
gweli yn oraf.

Adn. 34. Yn bedair byddin] Fel y gallent
ymosod ar bedwar cwr y ddinas ar unwaith.
Adn. 35. A Gaal—a safodd wrth ddrws

porth y ddinas] I edrvch a oedd pob peth vn
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wele, pan ddelo efe a'r bobl sydd gyd

ag ef allan i'th erbyn, yna gwna iddo

yr hyn a ellycli.

34 ^ Ac Abimelec a gyfododd, a'r

holl bobl y rhai oedd gydag ef, liw nos,

ac a gynllwynasant yn erbyn Sichem

yn bedair byddin.

35 A Gaal mab Ebed a aeth allan,

ac a safodd wrth ddrws porth y ddin-

as : ac Abimelec a gyfododd, a'r bobl

y rhai oedd gydag ef, o'r cynllwyn.

36 A phan welodd Gaal y bobl, efe

a ddywedodd wrth Zebul, Wele, bobl

yn dyfod i waered o ben y mynydd-
oedd. A dywedodd Zebul wrtho,

Cysgod y mynyddoedd yr ydwyt ti

yn ei weled fel dynion.

37 A Gaal a chwanegodd eto lefaru,

ac a ddywedodd, Wele, bobl yndyfod

i waered o ganol y tir, a byddin arall

yn dyfod o ífordd gwastadedd Meon-
enim.

38 Yna dywedodd Zebul wrtho ef,

Pa le yn awr y mae dy enau di, â'r

ei le ; canys prin y gallwn fecldwl y gwyddai

efe eto am gynllwyniad Abimelec.

Adn. 36. A phan wclodd Gaal y bobl] Yn
dyfodtua'r ddinas yn annysgwyliadwy ; efe a

ddywedodd wrth Zebul—yT hwn hefyd a god-

asai yn fore i dderbyn Abimelec a'i filwyr, am
y rhai yr anfonasai efe i Arumah, adn. 31—33.

Wde bobl yn dijfodi waered o ben y mynydd-

oec?(/_sef EbaÌ a Garizim ond odid, y rhai

oeddynt gerllaw Sichem: felly efe a welai

ddwy fyddin. Gysgod y mynyddoedd yr yd-

wyt ti yn ei loeled fel dyìîio7î—ca.nys yr pedd

yr hauí ncwydd godi, adn. 33. Dywedai Ze-

hul hyn naiìl ai i wawdio Abimelec, fel pe

buasai newydd godi o'i wely, ac heb agor ei

lv""aid yn iawn i wahaniaethu rhwng dynion

a chysgod y mynyddoodd ; neu yn hytrach i

ddileu ei ofnau ef, fel y gallai Abimelec

syrthio arno cvn y cai cfe amser i ymbarotoi.

Adn. 37. ÌŸele bobl yn dyfod i wacred o

ganol y tir] Ar hyd y dyífryn rhwng y ddau

lynydd uchod : hon oedd y drydedd fyddin.

A byddin arall yn dyfod o fforddgwastadedd

Meonenim—hon oedd y ddiweddaf o'r pedair,

adn. 34. Y mao rhai yn ei gyfieithu, ' ar hyd

íîordd y derw ;' ac ereiU, ' ar hyd ífordd y de-

winiaid,' neu ' ystyrwyr amserocdd,' fel ar

yrayl y ddalen. Dichon fod yno dderw yn

tyfu, dan y rhai yr arferai dewiniaid a swyn-

wyr eu carapau drwg.

Adn. 38. Fa le yn awr y mae dy enau di]

Ncu dy ciriau dirinygus am Abimelcc? Fei

pe dywedasai, A feiddi di ddywedyd yn awr

yr un modd ag y dywedaist yn dy win a'th

ymff'rost ddoe, pryd yr oedd Abimelec yn

mlioU oddiwrthyt? adn. 28. Onid dyma y
lohl a ddirmygaist íi— fel yn ychydig a

.cweiniaid, pan yr heriaist Ablmelec i'w haml-

hau hwynt, a dyfod allan i'th gyfarfod di ?

adn. 20. Dos allan, alolwg, yn awr—gün y

medrit ddefnyddio dy dafod mor hwylus, dan-
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ac yn gorchfygu Gaal

hwn y dywedaist, Pwy yw Abimelec,

pan wasanaethem ef? onid dyma y
bobl a ddirmygaist ti? dos allan, at-

olwg, yn awT, ac ymladd i'w herbyn.

39 A Gaal a aeth allan o flaen gwr
Sichem, ac a ymladdodd âg Abimelec.

40 Ac Abimelec a'i herlidiodd ef,

ac efe a ffôdd o'i flaen ef ; a Uawer a

gwympasant yn archolledighyd ddrws

y porth.

41 Ac Abimelec a drigodd yn Aru-
mah: a Zebul a yrodd ymaith Gaal
a'i frodyr o breswylio yn Sichem.

42 A thranoeth y daeth y bobl alU

an i'r maes : a mynegwyd hyny i Abi-

melec.

43 Ac efe a gymerth y bobl, ac a'u

rhanodd yu dair byddin, ac a gyn-
Uwynodd yn y maes, ac a edrychodd,

ac wele y bobl wedi dyfod allan o'r

ddinas ; ac efe a gyfododd yn eu her-

byn, ac a'u tarawodd hwynt.
44 Ac Abimelec a'r íyáàm\oedd

gydag ef, a ruthrasant, ac;-a safasant

gos y medri ddefnyddio dy gìeddyf befyd ; dy
fod yn gallu ymladd yn gystal ag ymlfrostio.

Adn. 39. A Gaal a aeth allan oflaen gwr
Sichem] Fel eu cadfridog; ac a ymladdodd
âg Abimelec—o dan lawer o anfanteisiou, trwy
nad oedd wedi ymbarotoi.

Adn. 40, Ac Abimelec á'i herlidiodd ef]

Ilyd borth y ddinas, i'r hon y ffbisai Zabul a'i

wr ar ol cael eu gorchfygu gan Abimelec'; a
llawer a gwympasant— archoUwyd a Uadd-

wyd Uawer o wr Sichem ar hyd yr hoU ffordd

faes y rhyfel hyd borth y ddinas.

Adn. 41. Ac Abimelec a drigodd yn Aru-
mah] Ni chanlynodd efe hwynt i Sicliem y
pryd hyn, eithr dychwelodd i Arumah, i ddys-

gwyl am gyfle araU i ddial ar y Sicbemiaid, yr

hyn a gafodd yn fuan iawn. Yr oedd Aru-
mah oddcutu deg mlUdir i'r deau-orUewiu o

Sichem ; ac y mae yn debyg mai yno yr ar-

hosai ef cyn y fiwydr hon, adn. 31—33. A
Zehul a yrodd ymaith Gaal aH frodyr—yt
hyn a aUai yn hawdd ei wneuthur ar ol i Gaal

fethu cael llywodraeth y ddinas i'w law ei

hun, ac wedi i'w bleidwyr ddechreu oeii tuag

ato herwydd iddo goUi y frwydr ar ol ei fawr

ymfl'rost.

Adn. 42. A thranoeth y daeth y hobl allan

i'r maes] NaiU ai i ddylyn eugalwedigaethau

arferol, ncu ynte i gladdu eu Uaddedigion,

neu, fel y tybia rhai, i adnewyddu y rhyfeL

A mynegicyd hyny i Abimelec—gan ryw ys-

piwyr ag oedd ganddo ar y mynyddau.
Adn. 43. Ac efe a gymerth y bobU ac o'm

rhanodd yn dair byddin] Gan gymeryd un
dan ei lywodraeth ci hun, a'r ddwy ereiU dan
dywysiad blaenoriaid ereiU, adn. 44. Efea'u
rhanasai yn bedair byddin y tro o'r blaen, nid

am eu bod yn lluosocach oud odid, eithr am eu

bod yn gymhwysach felly i amgylchynu y
ddinas ])ryd yr oedd y trigülion i uievvn.

Adn, 41. Ac a safasant wrth ddrwsporlh
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wrth ddrws porth y ddinas : a'r ddwy
fyddin ereill a ruthrasant ar yr holl

rai oedd yn y maes, ac a'u tarawsant
hwy.
45 Ac Abimelec a ymladdodd yn

erbyn y ddinas yr holl ddiwrnod
hwnw: ac efe a ennillodd y ddinas,

ac a laddodd y bobl oedd ynddi, ac a

ddystrywiodd y ddinas, ac a'i hauodd
â halen.

46 ^ A phan glybu hoU wr tr
Sichem hyny, hwy a aethant i amddi-
ftynfat duw Berith.

47 A mynegwyd i Abimelec, ym-
gasglu o holl wr tr Sichem.

48 Ac Abimelec a aeth i fyny i

fynydd Salmon, efe a'r holl bobl oedd
gydag ef: ac Abimelec a gymerth
fwyell yn ei law, ac a dorodd gangen
o'r coed, ac a'i cymerth hi, ac a'i gos-

ododd ar ei ysgwydd ; ac a ddywed-
odd wrth y bobl oedd gydag ef, Yr

y ddinas] I attal gwr Sichem rhag dianc i

mewn, a ttrigolion y ddinas rhag dyíbd allan

i'w cynorthwyo hwy.
Adn. 45. Ac a laddoddy hohl oeddyìiddi]

Nid yn unig y milwyr oddifaes, ond hefyd y
trigolion oddifewn; ac a ddystryioioddy ddi-

nas— ei thai, ei rcuriau, a'i gerddi ; ac a'i

hauodd â halen— gan fwriadu i ddinystr y
ddinas hon fod yn gofeb barhaus o'i orchest-

ion ef Nid oedd yr halcn yn cael ei fwriadu
i'w difFrwytho hi, fel y tybiodd rhai ; canys
pwy a feddyliai am aredig a diwyllio dinas?

eithr gan fod halen yn arwydd o aflygredd a

pharhad, diamau ei fod yn cacl ei fwriadu i

fytholi y goffadwriaeth o'r weithred hon, ac

fel arwydd ei fod ef yn dymuno i'w hannghyf-
anedd-dra fod yn draywyddol. Yr oedd hau
lle â halen yn arferiad yn mysg amrai gen-
liedloedd, i arwyddo annyhyfunedd-dra a ffì-

eiddiadparhaus. Pan gymerwyd dinas Jííil-

an, yn y flwyddyn 11C2, difrodwyd ei muriau,
a hauwyd hi â halen. A dywed Brantomc ei

bod yn hen arferiad yn Ffrainc, ar ol i ddyn
gael ei brofi yn fradwr i'w frenin, i hau ei d
ef â halen. Parodd Siarl IX, brenin Ffrainc,

y mwyaf anfad o feibion Adda, i d y Llyny-
esydd Coligni (yr hwn y parodd ef a Duc
Guise iddo cf a miloedd ereiU o Brotestaniaid

gael eu llofruddio ar yl St. Bartholomew,
1572) gael ei hau â halen. Yu y flwyddyn
118, darfu i Adrian hau Jerusalem à halen,

pan benderfynu ci gwneuthur yn gydwastad
â'r llawr.

Adn. 46. A phan glyhu holl wýr twr Si-

chem] Y tr hwn oedd amddiffynfa gadarn
yn perthyn i ddinas Sichem, wedi ei adeiladu
ond odid ar fryn gerllaw, er amddiffyniad
iddi ; neu ynte dref gyfagos, yn cael ei phobl-
ogi gan Sichemiaid. Ond tybia rhai mai yr
hyn aelwir t Milo ydoedd : gwel adn. G, 20.

Ilwy a aethant i amddiffynfa t duw Berith
•—gan feddwl y byddai i'w duw eu noddi
hwynt yno, ncu y byddai i Abimelcc cu har-

bed hwynt o barch i'r duw hwuw, o deml pr.

hyn a welsoch fì yn ei wneuthur,
brysiwch, gwnewch fel íinau.

49 A'r hoU bobl a dorasant bob un
ei gangen, ac a aethant ar ol Abime-
lec ; ac a'u gosodasant wrthfyr am-
ddiffynfa, ac a losgasant â hwynt yr
amddiftynfa â thân : felly holl w^^r

tr Sichem a fuant feirw, yn nghylch
mil o wr a gwragedd.

50 Yna Abimelec a aeth i Thebez
;

ac a wersyllodd yn erbyn Thebez, ac
a'i hennillodd hi,

51 Ac yr oedd tr cadarn yn ngha-
nol y ddinas ; a'r holl wr a'r gwrag-
edd, a'r holl rai o'r ddinas, a ffoisant

yno, ac a gauasant arnynt, ac a ddring-

asant ar ben y tr.
52 Ac Abiraelec a ddaeth at y tr,

ac a ymladdodd yn ei erbyn ; ac a
nesaodd at ddrws y tr, i'w losgi ef
â thân,

53 A rhyw wraig a daflodd ddarn o

un y cawsai efe arian i ddechreu ei anturiaetb,

adn. 4.

Adn. 47. Ymgasglu o holl icr twr Sichem]
Yn amddiffynfa t duw Berith, yr hwn a raid

fod yn le mawr, gan ei fod yn cynwys yn
nghylch mil o wra gwragedd, adn. 49.

Adn. 48. Ac Abimelec a aeth ifyny ifyn-
ydd Salmon] A elwid felly oddiwrtli ei sef-

yllfa heddychol, trwy gysgodrwydd j coed a
dyfent yno ; ac a dorodd yangen ó'r coed—
fel siampl i'w filwyr oll wneyd yr un modd,
fel y byddai ganddynt ddigon o danwydd i

losgi yr amddiffynfa.

Adn. 49. Fcily holl wr ir Sichem a fu-
ant feinc] Gan ' dân a mwg,* fel y mae j
Yidgate yn ei fyncgu

; yn nghylch mil o wýr
a gwragedd—neu, yn ol Josephus, * 1,500 o
wyr, hcblaw gwragedd a phlant.' Fel hyn
cyflawnwyd geiriau Jotham yn l]vthvrenol,

adn. 15, 20.

Adn. 50. Yna Ahimelec a aeth i Thehez\
Dinas tua tair milldir ar ddeg yn ogleddol o
Sichem, yr hon a ennillodd efe yn rhwydd.
Adü. 51. Acyr ocdd tícr cadarn yn ngha-

nol y ddinas] Ymddengys fod t\vr Sichem
allan o'r ddinas, adn. 46 ; ond yr oedd tr
Thebez yn ei chanol hi. A'r holl %cýr a'r
gwragedd— ag oeddynt heb eu lladd ar yr
ymosodiad cyutaf wrth gymeryd j ddinas; a
ffoisant yno— felly rhaid fod hwn yn lo hel-

aeth iawn ; ac a gauasant arnynt—trwy sicr-

hau y pyrth â boUtau ; ac a ddringas'ani ar
nen y twr—yr hwn oedd yn lleddf neu was-
tad, yn ol eu harferiad o adeiladu, Deut.
xxii. 8.

Adn. 52, Ac Ahimelec a ddaeth at y iwr]
Gan flaenori ei fyddin waedlyd i losgi j tr,
a lladd y rhai a ymnoddent ynddo.
Adn. 53. A rhyio wraig a daflodd ddam o

faen melin] Ymddengys eu bod wedi cymeryd
gyda hwynt feini mawrion i ben y tr, fel 7
galleut eu hamddiffyn eu hunain trwy ar-

cholli a lladd eu gelynion ; ac a ddrylliodd ei

bcn(/log <f— vma gwelwu cyfiawn ddialcdd
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faen melin ar ben Abimelec, ac a
ddrylliodd ei benglog ef.

54 Yna efe a alwodd yn fuan ar y
llanc oedd yn dwyn ei arfau ef, ac a
ddywedodd wrtho, Tyn dy gleddyf, a
lladd fi ; fel na ddywedant am danaf,

Gwraig a'i Uaddodd ef. A'i lanc a'i

trywanodd ef, ac efe a fu farw.

55 A phan welodd gwr Israel farw
o Abimelec, hwy a aethant bob un
i'w fangre.

56 ^ Felly y talodd Duw ddrygioni
Abimelec, yr hwn a wnelsai efe i'w

dad, gan ladd ei ddeg brawd a thri-

ugain.

57 A holl ddrygioni gwr Sichem a
dalodd Duw ar eu pen hwynt : a mell-

dith Jotham mab Jerubbaal a ddaeth
arnynt hwy.

PENNOD X.

C ar ol Abimelec, y cyfododd i

waredu Israel, Tola mab Puah,A

Duw yn cyfaddasu y gosp i bechod Abimelec.
Yr oedd ef wedi lladd ei frodyr ar gareg, adn.

5 ; ac y mae trwy gareg yn colli ei fywyd ei

hun ; canys ymddengys y buasai ef farw o'r

archoll hwnw, pe na buasai i'w lanc ei dry-

wanu ef.

Adn. 54. Tgn dy gleddyf, a lladdfi] Efe a'i

cyfrifai yn warth ar ei enw a'i goífadwriaeth,

i r mawr fel efe gael ei ladd trwy law
gwraig. Ond y ffbrdd a gymerodd efe i gudd-
io y gwarth hwnw a fu yn foddion i'w daenu
yn fwy, am nas gellid dywedydam ei laddiad

gan ei lanc, heb ddywedyd hefyd am yr achos

o hyny ; a chawn hyn yn cael ei adrodd yn
mhen oddeutu 200 o flynyddau ar ol hyn,

2Sam. xi. 21.

Adn. 55. Aphan loelodd gwr Israel farw
Abimelec] Sef y milwyr Israelaidd agoedd-

ynt gydag ef yn yr ymgyrch gwaedlyd hwn
;

hwy a aethant hob un i'w fangre—chwalodd

y fyddin, a chafodd gwr Thebez lonydd.

Adn. 56. Felly y talodd Duw ddrygioni
Ahimelec] Nid damwain ydoedd hyn, ond
barn gyfiawn üuw ar Abimelec am ladd ei

frodyr, ac ar wr Sichem am ei gynorthwyo
ef, adn. 3, &c. ; a daeth hyn oU arnynt o fewn
llai na phedair blynedd ar ol i'r trosedd gael

ei gyflawni.

Adn. 57. A melldith Jotham] Neu ei ddat-

ganiad proffwydoliaethol ef, a gyflawnwyd yn
hollol ar Abimelec a gwr Sichem : gwel
adn. 20.

PEN. X. Adn. 1. Ac ar ol Ahimelec] Sef

ar ol ei farwolaeth ef; y cyfododd— neu y
cyfodwyd gan Dduw farnwr rheolaidd, i war-
e'du Israel— nid trwy orchfygu eu gelynion

hwy â'r cleddyf, ond trwy lywodraethu ísrael

yn gall a duwiol, trwy yr hyn y cadwodd efe

hwynt oddiwrth derfysg, gorthrymder, ac ei-

lunaddoliaeth. Tola— yr hyn a arwydda
BUYF ; ac fe allai iddo gyineryd yr enw hwn
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mab Dodo, gr o Issacar ; ac efe

oedd yn trigo yn Samir yn mynydd
Ephraim.

2 Ac efe a farnodd Israel dair blyn-
edd ar hugain, ac a fu farw, ac a
gladdwyd yn Samir.

3 ^ Ac ar ei ol ef y cyfododd Jair,

Gileadiad ; ac efe a farnodd Israel

ddwy flynedd ar hugain.
4 Ac iddo ef yr oedd deng mab ar

hugain yn marchogaeth ar ddeg ar
hugain o ebolion asynod : a deg dinas
ar hugain oedd ganddynt, y rhai a el-

wid Hafoth-Jair hyd y dydd hwn, y
rhai ydyìit yn ngwlad Gilead.

5 A Jair a fu farw, ac a gladdwyd
yn Camon.

6 A meibion Israel a chwanegasant
wneuthur yr hyn oedd ddrwg yn ngo-
Iwg yr Arglwydd, ac a wasanaethas-
ant Baalim, ac Astaroth, a duwiau
Syria, a duwiau Sidon, a duwiau Mo-
ab, a duwiau meibion Ammon, a duw-

oddiar yr olwg ddistadl ag oedd ganddo arno
ei hun. Ac efe oedd yn trigo yn Samir yn
mynydd Ephraim— i'w gwahaniaethu oddi

with le o'r un enw yn llwyth Juda, Jos. xv.

48. Gau mai gr o Iwyth Issacar oedd Tola,

y mae yn debyg mai symud i'r lle hwu yn
Ephraim a wnaeth efe ar ol dyfod yn farnwr,

fel y byddai yn fwy yn nghanol y wlad, ac yn
nes i'r tabernacl yn Silo.

Adn. 2. Ac a gladdwyd yn Samir] Lle y
buasai yn gweinyddu fel barnwr am dair blyn^

edd ar hugain.

Adn. 3. -ác ar ei ol ef y cyfododd Jair]

Hwn ydoedd o Gilead, tuhwnt i'r lorddonen,

ac yn perthyn i'r naiU neu y llall o'r ddau
Iwyth a hanner, ond odid i Manasse, Num.
xxxii. 40. Cyn sefydlu y frenhiniaeth yn
Uwyth Juda, yr oedd Duw yn anrhydeddu y
llwythau yn gyffredinol, trwy godi barnwyr o

honynt yn olynol. Darfu i Jair hefyd amddi-
ff"yn Israel rhag eilunaddoliaeth, a gweinyddu
cyfiawnder yn eu plith, am ddwy flynedd ar

hugain
; yr hyn, dan Tola a Jair, a wua bump-

a-deugainoflynyddoedd llonydd a llwyddian-

nus i Israel ar ol gorthrymder Abimelec.
Adn. 4. Ac iddo ef yr oedd deng mah ar

hugain] Y rhai y meddylireu bod yn farnwyr
cynorthwyol dan eu tad, ac yn myned o le i le

i weinyddu cyfiawnder. Yn marchogacth ar

ddeg ar hugain o eholion asynod—yr oedd y
gwr mwyaf yn arferol o farchogaeth ar asyn-

od, a hyny nid yn unig yn Judea, ond hefyd

yn Arabia, ac mewn gwledydd ereill, hyd yn
nod yn mhlith y Rhufeiniaid : gwel ar pen. v.

10. Ilafoth-Jair—neu ' bentrefi Jair.' Gel-

wid y rhai hyn felly oddiwrth ryw Jair arall

lawer o oesau cyn yn awr, Num. xxxii. 41;

ond adnewyddwyd a chadarnhawyd yrenwar
yr achlysur hwn. Yr oedd un ddinas yn eti-

feddiaeth i bob mab, a rhyw ddosbarth o'r

wlad oddiamgylch yn perthyn i bob dinas, yn

y rhai ond odid y barnai pob un. Yn ngwlad
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iau y Philistiaid ; a gwrtbodasant yr
Arglwydd, ac ni wasanaethasant ef.

7 f A llidiodd digllonedd yr Ar-
glwydd yn erbyn Israel; ac efe a'u

gwerthodd hwynt yn llaw y Philist-

iaid, ac yn Uaw raeibion Ammon.
8 A hwy a flinasant ac a ysigasant

feibion Israel y flwyddyn hôno : tair

blynedd ar bymtheg, holl feibion Is-

rael y rhai oedd tuhwnt i'r lorddon-
en, yn ngwlad yr Amoriaid, yr hon

i

sydd yn Gilead.
|

9 A meibion Ammon a aethant trwy
j

yr lorddonen, i ymladd hefyd yn er- !

byn Juda, ac yn erbyn Benjamiu, ac

yn erbyn t Ephraim ; fel y bu gyf-

yng iawn ar Israel.

10 II A meibion Israel a lefasantar

yr Arglwydd, gan ddywedyd, Pechas-

Gilcad— sef y rhan a bertbynai i hanner
llwytb Manasse.
Adn. 5. A Jair a fufariü] Yn mhen dwy

flynedd ar hugain ar ol dechreu barnu Israel

;

ac a gladdwyd yn Canion— lle oddeutu un
filldir ar bymtbeg oddiwrth fôr Galilea, o du
y dwyrain iddo.

Adn. 6. A meibion Tsrael—a wasanaethas-
ant Baalim ac Astaroth] Neu 'dduwiaü a
DOWIESAU,' y rhai y cyfeirir atynt yn y geir-

iau nesaf. Duwiau Syria—sef Bel, Astarte,

Dagon, Molocb, Thammuz. Dmoiau Sidon
—prif dduwiau y Sidoniaid oeddynt Baal ac
Astaroth ; ond y mae yn debyg fod ganddynt
ycbwaneg, megys Asarotb, Asarim, Asarab.
Duwiau Moah—y penaf o ba rai oedd Cemos,
1 Bren. xi. 7. Duioiau meibion Ammon—

y

penaf ba rai oedd Milcom, 1 Bren. xi. 5, Ue

Y crybwyllir am Astoreth fel duwies y Sidon-
laid. A duwiau y Philistiaid— ymddengys
fod ganddyut ychwaneg na Dagon, er na chry-
bwyllir eu henwau yn yr ysgrytbyr. Gwrth-
odasant yr ArgUoydd—o'r blaen yr oeddynt
yn addoli Duw a'r eilunod yn nghyd

; yn awr
gwrtbodasant Jehopa, a glynasant wrth yr
eilunod yn unig.

Adn. 7- A llidiodd diglloneddyr Arglwydd
yn erbyn Israel] Fel ag y rhoddodd efe bwynt
yn llaw y Pbilistiaid a'r Ammoniaid. Yr
oedd y rhai blaeuaf yn preswylio o du y gor-
llewin i'r lorddonen, a'r rhai oìaf o du y dwyr-
ain, fel ag yr oedd Israel yn cael eu blino o
bob tu.

Adn. 8. Yflwyddyn hòno] Neu 'o'r flwydd-
yn hòno,' sef am ddeunaw mlynedd ; neu y
flwyddyn hôno oedd y ddeunawfed.
Adn. 9. A meibion Ammon a aethant trwy

yr lorddonen] Nid oedd yn ddigon ganddynt
ortbrymu y ddau Iwytb a hannero du y dwyr-
ain i'r lorddonen, yr hyn a wnaetbant am
ddeunaw ralynedd ; ond daetbant drosodd i

wlad Canaan i ortbrymu y llwytbau ag oedd-
ynt yno, gan ddechreu ar y tri llwytb agosaf
atynt,

Adn. 10. A meihion Israel a lefasant ar yr
Arglwydd] Pan welsant eu bod wedi eu cau
bob tu gau eu gclyniou. Pechasom yn dy

om yn dy erbyn ; o herwydd gwrthod
o honom ein Duw, a gwasanaethu
Baalim hefyd.

H A dywedodd yr Arglwydd wrth
feibion Israel, Oni waredais chwi rhag
yr Aiíftiaid, a rhag yr Amoriaid, a
rhag meibion Ammon, a rhag y Phi-
listiaid ?

12 Y Sidoniaid hefyd, a'r Amalec-
iaid, a'r Maoniaid, a'ch gorthrymas-
ant chwi ; a llefasoch arnaf, a minau
a'ch gwaredais chwi o'u llaw hwynt.

13 Eto chwi a'm gwrthodasoch i,

ac a wasanaethasocb dduwiau dyeithr

:

am hyny ni waredaf chwi mwyach.
14 Ewch, a llefwch at y duwiau a

ddewisasoch : gwaredant hwy chwi
yn amser eich cyfyngdra.

15 ^ A meibion Israel a ddywedas-

erhyn—nid yn unig trwy wrthod gwasanaeth
Jehofa, ond hefyd trwy ddewis addoliad
Paalim— sef yr hoU dduwiau a nodwyd
adn. 6.

Adn. 11. .4 dywedodd yr Arglwydd] Trwy
angel, neu broffwyd wedi ei godi i'r perwyl
hwn, neu ynte trwy yr Urim a'r Thummim.
Oni waredais chwi rhag yr Aifftiaid—yn eu
dygiad trwy y môr coch ; a rhag yr Âmor-
iaid—sef Sehon ac Og, Nura. xxi. 21, &c. ; a
rhag meibion Ammon—y rliai oeddj-nt mewn
cynghrair à'r Moabiaid, pen. iii. Ì2, 13 ; a
rhag y Philistiaid—yn nyddiau Samgar, pen.
iii. 31.

Adn. 12. Y Sidoniaid hefyd] Nid oes gen-
ym hanes am y Sldoniaid yn blino Israel ; oud
gwnaed llawer o bethau iddynt, y rhai nid oes
genym hanes am danynt. Tybia rbai, trwy
fod y Sidoniaid yngymydogion lled agos i Ja-
bin, eu bod yn ei gynoitbwyo ef yn ei ymos-
odiad arnynt, pen. ìy. A'r Amaleciaid— yn
fuan ar ol dyfod o'r Aifi't, Exod. xvii. 13 ; ac
hefyd ar ol iddynt gyraedd i Ganaan, pen. iii.

13, a vi. 3. A'r Maoniaid— neu y Midian-
iaid, fel y mae gan y lxx : gwel pen. vi. 3.

A minau a'ch gtcaredais chwi o'uÛawhwynt
—dywed Jarchi fod yma saith o waredigaeth-
au yncael eu henwi, ar gyfer y saitb dosbarth
eiluu-dduwiau a grybwyllir adn. 6; a cban

iddynt hwy fyned i wasanaetbn yr holl dduw-
iau byny ar ol yr hoU waredigaethau hyn, fod

eu pechod gan hyny o'r fath waetliaf.

Adn. 13. Am hyny ni waredaf chwi mwy-
ach] Oddieithr i chwi edifarhau yn ddwfn a
gwirioneddol ; yr hyn a u-naetbant, fel y cawn
weled eto ; a gwaredwyd bwy.
Adn. 14. Ewch, a llefwch at y duwiau a

ddewisasoch] Dewis y duwiau hyny yn wir-
foddol a wnaent yn amser eu llwyddiant, ac
nid cael eu gorfodi i'w haddoli yn amser eu
gortbrymder. Y mae Duw mewn fiordd o
wawdiaith yn eu gyru at y duwiau byny ara
waredigaetíi o'u cyfyngdra, i'w hargyhóeddi
o'u hynfydrwydd yn ymddiried yn y"tath rai.

Adn. 15. Gicna di i ni fel geìych yn
dda] Gan ein cospi trwy newyn neu haint;
cto gwared ni—o ddwy 1aw ein gel vnion. Fel
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ant wrth yr Arglwydd, Pechasom

;

gwna di i ni fel y gwelych yn dda ; eto

gwared ni, atolwg, y dydd hwn.
16 A hwy a fwriasant ymaith y

duwiau dyeithr o'u mysg, ac a w^asan-

aethasant yr Arglwydd: a'i enaid ef

a dosturiodd, o herwydd adfyd Israel.

17 Yna meibion Ammon a ymgyn-
uüasant, ac a wersyllasant yn Gilead

:

a meibion Israel a ymgasglasant, ac
a wersyllasant yn Mispa.

18 Y bobl hefyd a thywysogion Gil-

ead a ddywedasant wrth eu gilydd,

Pa r a ddechreu ymladd yn erbyn
meibion Ammon ? efe a fydd yn ben-
aeth ar drig-olion Gilead,

A
PENNOD XI.

JEPHTHA y Gileadiad oeddr cadarn nerthol, ac efe oedd

Dafydd wedi hyn, dewisent syrthio yn llaw
yr Arglwydd, yn hytrach na chwympo yn
ílaw dyn, 2 Sam. xxiv. 14.

Adn. 15. A hwy a fwriasant ymaiih y
duwiau dyeiihr] Fel prawf o gywirdeb eu
Ledifeirwch ; ac a icasanaeihasaîd yr Ärgl-
wydd—ac ef yn unig, a hyny trwy ufyddhau
i'w orchymynion yn foesol aseremoníol. A'i
enaid efa dosiuriodd o herwydd adfyd Israel

— ar eu hedifeirwch a'u diwygiad efe a drôdd
ei ddigofaint oddiwrthynt, ac a ymddygodd
tuag atynt fel pe buasai yn teimlo eu dyodd-
efiadau. Y fath brawf a gawn yma o gariad

Duw at ddyn ! Yr un egwyddor a'i harwein-

iodd ef i anfon ei Fab yn ' iawn dros bechodau
yr hoU fyd.' Efe a ganfu ein hadfyd ni, a'i

enaid a dosturiodd wrthym

!

Adn. 17. Yna meibion Ammon a ymgyn-
uUasant] Ond odidgwysiwyd hwynt ynnghyd
trwy sain udgyrn ; canys arwydda y wreidd-

iol ddarfod eu ' crio yn nghyd ;* a gwersyll-

asant yn Gilead—yn y wlad o du y dwyrain
i'r lorddonen, yr hon a berthynai i'r ddau
Iwyth a hanner, A meibion Israel a ymyasgl-
asant—i Mispa yn Gilead, i ryfela â'r Am-
nioniaid.

Adn. 18. Y bohl hefyd a thywysogion Gi-

lead] Y rhai a berthynent i'r ddau Iwyth a

hanner. Pa wr a ddechreu ymladd—^er fod

ysbryd gwladgarwch wedi cynhyrfu Israel i

ddyfod allan yn erbyn eu gelynion, eto ni

feddent un cadfridog i'w harwain hwynt i ry-

fel. Efe a fyddynbenaeth—cyhoeddid hyn
trwy yr hoíl wersyll, er annogaeth i rywr
dewr ddyfod yn mlaen i'r anturiaeth.

PEN. XI. Adn. 1 . A Jephiha y Gileadiad]

Gelwid ef felly nid yn unig am mai Gilead

oedd enw ei dad, ond hefyd am ei fod o wlad
Gilead. Oedd wr cadarn nerlhol— fel y de-

allid trwy ei ymosodiadau llwyddiannus ef yn
erbyn yr Ammoniaid : gwel ar adn. 3. Ac
efe oeddfab i wraig o buieinwraig— neu da-

FARNWRAiG, fel y gellir cyfieithu zonah, ac

fel y mae Targum Jonathan yn ei ddeall ef

yma: gwel ar Jos. ii. 1. Y mae yn debyg
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fab i wraig o buteinwraig : a Gilead
a genedlasai y Jephtha hwnw.

2 A gwTaig Gilead a ymddyg iddo
feibion : a meibion y wraig a gynydd-
asant, ac a fwriasant ymaith Jephtha,
ac a ddywedasant wrtho, Nid etifeddi

di yn nh ein tad ni ; canys mab
gwraig ddyeithr ydwyt ti.

3 Yna Jephtha a ffôdd rhag ei frod-

yr, ac a drigodd yn ngwlad Tob ; a
dynion ofer a ymgasglasant at Jeph-
tha, ac a aethaut alian gydag ef.

4 ^ Ac w edi talm o ddyddiau, meib-
ion Ammon a ryfelasant yn erbyn Is-

rael.

5 A phan oedd meibion Ammon yn
rhyfela yn erbyn Israel, yna henur-
iaid Gilead a aethant i gyrchu Jeph-
tha o wlad Tob :

6 Ac a ddywedasant wrth Jephtha,

mai un o'r Canaaneaid oedd y wraig hon, gau

y gelwir hi yn wraig ddyeithr, adn. 2.

Adn. 2. A gwraig Gilead] Ei wraig briod-

ol, nid ei ordderch-wraig ef, mam Jephtha ; a
ymddyg iddo feibion—yn hir ar ol geni Jeph-
tha ; a meibion y wraig a gynyddasant— i

oedran a maintioli dyuion ; ac a fwriasant
ymaith Jephtha—od ei dad, yr hwn yn deb-

ygol oedd yn awr wedi marw. Mah gwraig
ddyeithr ydwyt ti—Heb. ' gwraig o hil arall:*

ac ar y cyfrif hwn ei frodyr a'i gyrasant ef

allan o'r teulu, gan nad allai ef gael hawl i'r

etifeddiaeth, trwy nad oedd ei fam yn wraig o

Israel.

Adn. 3. Yna Jephtha a ffôdd rhag eifrod-
yr] Y rhai a'i hanmharchent ac a'i bygythient

ef, ac a gawsent henuriaid Gilead i'w pleidio,

adn. 7- Ac a drigodd yn ngwlad Toh— yr
hyn a arwydda gwlad dda ; neu gall mai Tob
oedd enw ei pherchenog neu ei llywodraethwr
hi. Y mae yn debyg fod y lle hwn yn agos i

Mispa, trwy fod yr Israeliaid yn gaîlu anfon

ato mor hawdd. A dynion ofer— sef dynion

gwäg feddiannau, fel y gellir ei ddeall; neu
ddynion segur a drwg, y rhai yr oedd yn well

ganddynt gael eu bywioliaeth trwy yspail a
thrais, na thrwy onestrwydd ; a aethant allan

gydag ef— pan wnai Jephtha ei ymosodiadau
yspeilgar ar yr Ammoniaidac ereill.

Adn. 4. Ac wedi talm o ddyddiau] Ar ol i

Jephtha adael t ei dad, a thrigo yn ngwlad
Tob ; neu, yn niwedd y deunaw mlynedd ag

y buont yn gorthrymu Israel yn ddiwrthwyn-
ebiad. Meibion Ammon a ryfelasant yn er-

byn hrael—wrth eu gweled hwy yn awr yn
penderfynu gwneuthur gwrthsafiad.

Adn. 5. Yna henuriaid Gilead a aeihant i

gyrchu Jephtha] Yn debygol trwy gyfarwydd-

yd Duw, yr hwn a'i cymliwysodd ac a'i gal-

wodd ef i füd yn farnwr. Nid danfon cenadau

a wnaethant, ond myned eu hunain, cr dangos

mwy anrhydedd iddo, a chanobeithio Uwyddo
yn wcll.

Adn. G. Bydd yn dyioysog i ni] Yn gad-

fridog milwraidd yn y frwydr hon.
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Tyred a bydd yn dywysog i ni, fel yr
ymladdom yn erbyn meibion Ammon.

7 A Jephtha a ddywedodd wrth
henuriaid Gilead, Oni chasasoch chwi
fi, ac a'm gyrasoch o d fy nhad ? a

phaham y deuwch ataf fi yn awr, pan
yw gyfyng arnoch?

8 A henuriaid Gilead a ddywedasant
wrth Jephtha, Am hyny y dychwel-
asom yn awr atat ti, fel y delit gyda
ni, ac yr ymladdit yn erbyn meibion
Ammon, ac y byddit i ni yn ben ar

holl drigolion Gilead.

9 A Jephtha a ddywedodd WTth
Lenuriaid Gilead, O dygwch fi yn fy

ol i ymladd yn erbyn meibion Ammon,
a rhoddi o'r Arglwydd hwynt o'm
blaen i ; a gaf fi fod yn ben arnoch
chwi ?

10 A henuriaid Gilead a ddywed-
asant wrth Jephtha, Yr Arglwydd a
fyddo yn dyst rhyngom ni, oni wnawn
ui felly yn oi dy air di.

1

1

Yna Jephtha a aeth gyda hen-

Adn. 7- Oni chasasoch chwifi, ac á'm gyr-
asoch d fy nhad?] Gwaith ei frodyr oedd
hyn; eithr efe a'i priodola ytna i henuriaid

Gilead, naiU ai am fod rhai o'i frodyr yn
mhlith yr henuriaid hyny, fel y mae yn dra
thebyg oddiwrth urddas y teulu ; neu ynte
am fod y weithred hôno wedi ei gwneuthur
trwy nawdd a gorchymyn yr henuriaid, i'r

rhai y perthynai penderfynu dadleuon yn
nghylch meddiannau.
Adn. 8. A7n hyny y dychwélasom yn awr

atat ti] Yr ydym yn teimlo ein bod wedi
gwneuthur cam â thi, ac yn'-ewyllysio yn awr
adgyweirio ein^bai, í: rhoddi i ti brawf diled-

rith o'n gofid am hyny, ac o'a byder yn dy
gadernid a'th nerth.

Adn. 9. O dygwchfi yn fy ol] Hyny yw,
os deuaf fi yn wirfoddol i fod yn flaenor y
rhyfel hon yn erbyn yr Ammoniaid, ac os bydd
i'r Arglwydd roddi i mi fuddugoliaeth arnynt

;

a gaffifod yn ben arnoch chioi—yn barhaus?
Yr"Deddef yn chwennych hyn naiU ai erlles

y bobl yn gyfFredinol, neu ynte er ei ddiogelu
ei hun rhag ei frodyr o hyny al lan, os nid oddiar
awydd ara hunan-ddyrchafiad.
Adn. 10. Yr Arglwydd a fyddo yn dyst

rhyngom ní] Galwent ar yr holl wybodol Dduw
i fod yn dyst o'u geiriau, ac i'w cospi yn gyf-
iawn oni chyflawnent eu haddewid o osod
Jephtha yn ben arnynt. Felly, beth bynag a
ddywedom neu a wnelom ninau, dylem gofio

fod Duw yn dyst,

Adn. 11. AW hohl a'i gosodasant efynben]
Cadarnhaodd y bobl yn gyfí'redin yr hyn a
addawsai ac a dyngasai yr henuriaid, adn. 10.

Ac yn dywysog— nid yn unig yn gadfridog
milwraidd, eithr hefyd yn llywodraethwr a
barnwr parhaus. Ond nid oedd hyn yn gor-

phen y gorchwyl, trwy fod yn rhaid i Dduw
fod yn blaid yn yr achos ; ac am hyny Jeph-
tha a adroddodd ei holl eiriau gerbron yr

uriaid Gilead ; a'r bobl a'i gosodasant-
ef yn ben ac yn dywysog arnynt : a
Jephtha a adroddodd ei holl eiriau

gerbron yr Arglwydd yn Mispa.
12 ^ A Jephtha a anfonodd gen-

adau at frenin meibion Ammon, gan
ddywedyd, Beth sydd i ti a wnelych
â mi, fel y delit yn fy erbyn i ymladd
yn fy ngwlad i ?

13 A brenin meibion Ammon a
ddywedodd wrth genadau Jephtha,
O herwydd i Israel ddwyn fy ngwlad
i pan ddaeth i fyny o'r Aifft, o Arnon
hyd Jabboc, a hyd yr lorddonen : yn
awr gan hyny dod hwynt adref raewn
heddwch,

14 A Jephtha a anfonodd drachefn
genadau at frenin meibion Ammon

;

15 Acaddywedodd wrtho, Fel hyn
y dywed Jephtha; Niddyg Israei dir

Moab, na thir meibion Ammon :

16 Ond pan ddaeth Israel i fyny
o'r AifiFt a rhodìo trwy yr anialwch,
hyd y môr coch, a dyfod i Cades

;

Arglwydd—sef yr ammodau a wnaed gjda'r
henuriaid a'r bo'ol, ar y rhai y derbyniasai efe

y swyddau ; ac wedi cael sicrwydd o gymer-
adwyaeth a boddlonrwydd Duw, efe a ymafl-
odd yn y gvvaith yn hyderus a flfyddiog, Ileb.

xi. ó2. Tybia rhai fod yr archofteiriad wedi
dyfod ar yr achlysur hwn i Mispa gyda'r
Urim a'r Thummim.
Adn. 12. A Jephtha a anfonodd genadaú]

I attal tywallt gwaed, os oedd yn bosibl.

Modd bynag, efe a ewyllysiai i'r Ámmoniaid
roddi eu rheswm dros wneuthur rhyfel yn er-

byn Israel, fel y gallai efe gael ei ryd'dhau,

gerbron Duw a dynion, oddiwrth holl ganlyn-
iadau echrys rhyfel. Beth sydd i ti a wnel-
ych â mi — pa reswm sydd genyt i'w roddi

dros dy ymddygiad presenol ; i yrnladd ynfy
ngiülad i ?—efe a lefarai hyn yn enw yr hoU
bobl; ac yr oedd hyn oll yn ol y gyfraith,

Deut XX. 10, &c.

Adn. 13. O herwydd i Israel ddwyn fy
ngwladi] Nid hwy oedd piai y wlad pan y
gorchfygodd yr Israeliaid hi, eithrSehon bren-
in yr Amoriaid ; a chyda golwg ar wlad meib-
ion Ammon, yr oedd Duw wedi gorchymyn
yn benodol i Israel beidio ymyraeth â hi, Deuí^.

ii. 19. Y mae yn wir fod y wlad ag yr oedd-
ynt hwy yn awr yn ei harddelwi yn pertbyn
gynt i'r Moabiaid ; ond yr oedd Sehon wedi ei

gorchfygu hi, a'u gyru íiwy allan, fel y dar-
llenwn Num. xxi. 26.

Adn. 14, 15. A Jephtha a anfonodd drach-
efn] I egluro iddo y mater uchod, ac i amddi-
fFyn Israel rhag ci gamgyhuddiad ef. Yr oedd
yn well ganddo gyrchu at reswm nag at y
cleddyf, er eft'eithio heddwch ; ac yn hyn eíe a
ddanghosai gallineb a duwiolder.

Adn. 10. A rhodio trwy yr aniahcch] Sef
anialwch Paran, lle y buont yn crwydro am
oddeutu SS o flynyddau ; a dyfod i Cades—
gwel ar Num. xx. H.
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17 Yna Israel a anfonodd genadau
at frenin Edom, gan ddywedyd, Gad
i mi dramwy, atolwg, trwy dy wlad

di, Ond ni wrandawodd brenin Ed-

om. A liwy a anfonasant hefyd at

frenin Moab : ond ni fynai yntau.

Ç'elly Israel a arhosodd yn Cades.

18 Yna hwy a gerddasant yn yr

anialwch, ac a amgylchynasant wlad

Edom, a gwlad Moab ; ac a ddaethant

o du codiad haul i wlad Moab, ac a

wersyllasant tuhwnt i Arnon ; ac ni

ddaethant o fewn terfyn Moab : canys

Arnon oedd derfyn Moab.
19 Ac Israel a anfonodd genadau

at Sehon brenin yr Amoriaid, brenin

Hesbon ; ac Israel a ddywedodd wrtho,

Gad i ni dramwy, atolwg, trwy dy
wlad di, hyd fy mangre.

20 Ond nid ymddiriedodd Sehon i

Israel fyned trwy ei derfyn ef : eithr

Sehon a gasglodd ei hoU bobl, a hwy

Adn. 17. Anfonasant Tiefyd atfrenin 3Io-

ab] Nid oes genym hanes am hyn : eithr pan

ddaeth yr Israeliaid o Esion-Gaber i anialwch

Moab, cawn Dduw yn gorchymyn iddynt

beidio gorthrymu y Moabiaid, na rhyfela â

hwynt ;
yr hyn a awgryma fod rhyw achos

wedi cael ei roddi iddynt wneuthur hyny.

Adn. 18. Ac a amgylchynasant wladEdom]
Gwel y sylwadau ar Num. xxi. 4, &c.

Adn. 19. Ac Israel a anfonodd genadau at

Sehon] Gwel ar Num. xxi. 21. Hydfy man-

gre—i wlad Canaan, yr hon a roddodd yr Ar-

glwydd i mi.

Adn. 20. Eithr Sehon— a ymladdodd yn

erhyn Israel] Nid yn unig efe a wrthododd i

Israel gael myned trwy ei wlad, eithr casgl-

odd ei holl bobl yn nghyd i'w gyru ymaith o'i

gyffiniau. Felly amcan Jepbtha yw dangos

mai ar Sehon yr oedd y bai, ac nad oedd Is-

rael ddira ond yn ymladd mewn hunan-am-

ddiíFyniad.

Adn. 21. Ac Arglwydd Dduw Israel a

roddodd Sehon aH 'holì bohl yn llaw Israel]

Felly, gan i Sehon a'i wlad syrthio i law Is-

rael trwy y fuddugoliaeth a roddodd yr Ar-

glwydd iddynt, yr oedd gan feibion Israel yu

awr hawl ynddi oddiwrth Dduw, adn. 23.

Adn. 22. Meddiannasant hefyd holl derfyn-

au yr Amoriaid] Yn lieddychol a Uonydd,

hob i nel) amau eu hawl, am dri chan mlyn-

edd, adn. 26. Amon— yu y deau, hyd

Jahhoc—yn y gogledd ; ac d'r anialwch—sef

anialwch Arabia yn ddwyreiniol, hyd yr lor-

ddonen—yn orllewinol.

Adn. 23. Felly yn awr, Arglwydd Dduw
Israel] Yrhwn yw Penarsîlwydd a Meddian-

n'.dd pob gwlad, a roddodd i ni y wlad hon.

Efe a ddywed hyn fel rheswm argyhoeddiadol

a theifynol ; canys beb hyny gallesid dadlu

nad allént hwy e'nniU dim mwy o hawl yn y

wlad oddiwrth Sebon, nag a feddai Sehon ei

hun ynddi. Gan hyny ai tydi a"i meddian-

jiil iil 1—yr oedd yn afresymol meddwl fod i
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yn nacâu gwrando.

a wersyllasant yn Jahaz, ac efe a ym-
laddodd yn erbyn Israel.

21 Ac Arglwydd Dduw Israel a
roddodd Sehon a'i holl bobl yn llaw

Israel ; a hwy a'u tarawsant hwynt.
Felly ísrael a feddiannodd holl wlad
yr Amoriaid, trigolion y wlad hòno.

22 Meddiannasant hefyd hoU der-

fynau yr Amoriaid, o Arnon hyd Jab-

boc, ac o'r anialwch hyd yr lorddonen.

23 Felly yn awr, Arglwydd Dduw
Israel a fwriodd yr Amoriaid allan o
flaen ei bobl Israel : gan hyny ai tydi

a'i meddiannit hi?
24 Oni feddienni di yr hyn a roddo

Cemos dy dduw i ti i'w feddiannu ?

Felly yr liyn oll a oresgyno yr Ar-

glwydd ein Duw o'n blaen ni a fedd-

iannwn ninau.

25 Ac yn awr, n wyt ti yn well na
Balac mab Sippor, brenin Moab ? a
ymrysonodd efe erioed âg Israel, neu

Israel draíFerthu i'w henniU hi, a bod[i Dduw
ei rhoddi iddynt, yn unig i'r dyben iddynt

hwy ail sefydlu yr Ammoniaid mewn medd-
iant ohoni, â'r rhainifeddentddim cynghrair.

Yn ol deddfau cenhedloedd a rhyfeloedd, yr

oedd y wlad yn awr yn eiddo cyfiawn i Is-

rael ; a pha reswm oedd i'r Ammoniaid ddys-

gwyl mwyach cael ei meddiannu hi ?

Adn. 24. Oni feddienni di yr hyn a roddo

Cemos dy dduw i ti Ì'w feddiannu ?] Nid y

w

efe yn addef fod Cemos yn dduw, eithr dadl-

eua oddiar y dyb a letyent hwy a chenhedl-

oedd ereill am eu duw, mai efe a roddodd eu

buddugoliaethau iddynt. Yr oedd yr Am-
moniaid a'r Moabiaid wedi cael eu gwlad

trwy orchf)^gu y cyndrigolion, y rhai a fwr-

iasaut allan ; a'u buddugoliaeth, er wedi ei

rboddi iddynt gan y gwir Dduw er mwyn Lot,

(Deut. ii. 9, 19,) a briodolent hwy yn annuw-

iol i'w duw Cemos, rhodd pa uu a ystyrient

hwy yn ddigonol hawl. Y mae Jephtha gan

hyny yn apelio yma atynt hwy eu hunain, ai

ni cíiadwent yr hyn y credentfod eu duw wedi

ei roddi iddynt, gan ei ystyried fel etifeddiaeth

gyfiawn? Felly yr hyn oll a oresgyno yr

Arglwydd o'n blaen ni, a feddiannwn ninau

—trwy yr un hawl ag y tybient hwythau eu

bod yn meddiannu y wlad yn yr hon yr oedd-

ynt yn awr yn trigiannu. A diamau fod gan

Ìsrael gystal bawl i feddiannu y wlad a roisai

Duw iddynt hwy trwy fuddugoliaeth, ag oedd

gan frenin yr Ammoniaid i feddiannu yr hyn

^S J tybiai yntau ddarfod i Cemos ei roddi

iddo ; ac y maent yu pcnderfynu cadw medd-

iant honi.

Adn. 25. Ac yn awr a wyt ti yn well na

Balac mab Sippor, brcnin Moab ?] A wyt ti

yu fwy dooth a gwybodus nag ef ? neu a oes

genyt ti ryw hawl i'r wlad yn awr, nad oedd

gan Balac o'r blaen, yn union ar ol i Israel ei

liennill hi oddiar yr Amoriaid ? Ni chynyg-

iodd efo erioed ymryson âg Israel am wlad yr

Amoriaid, dan yr esgus mai iddo ef y per-

thynai hi ar y cyntaf. Ni wnaeth ef ddira
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gan ymladd a ymladdodd efe i'w her-

byn hwy ?

26 Pan oedd Israel yn trigo yn
Hesbon a'i threfydd, ac yn Aroer a'i

threfydd, ac yn yr holl ddinasoedd y
rhai sydd wrth derfynau Arnon, dri

chan mlynedd
;
paham nad achubas-

och hwynt y pryd ;hyny ?

27 Am hyny ni phechais i yn dy
erbyn di ; ond yr ydwyt ti yn gwneu-
thur cam â mi, gan ymladd yn fy er-

byn i : yr Arglwydd farnwr a farno

heddyw rhwng meibion Israel a meib-
ion Ammon.
28 Er hyny ni wrandawodd brenin

ond anfon am Balaam er mwyn diogelu ei

wlad ei hun : gwel ar Num. xxii, 2, &c.

Adn. 26. Dri chan mlynedd] Er pan en-

nillwyd y lleoedd byn gyntaf ; neu o ddecLre

Uywodraeth Josua,^yn ol yr luddewon, hyd y
chweched flwyddyn o lywodraeth Jephtha.

Faham nad achubasoch hwynt y pryd hyny
—yn ebrwydd ar ol eu colli, yn lle eu gadael

yn dawel yn meddiant Israel am gynifer o

flynyddoedd ? Y mae Jephtha yma yn dadlu
hen feddianiad tawel, yr hyn a ystyrir gan
bawb yn rhoddi teitl cyfiawn : ac y mae yn
iawn ei fod felly, er lles y byd ; canys heb
hyny agorid drws i ymrysonau a dadleuon
diddiwedd rhwng teyrnasoedd, gwledydd, a
phersonau neiUduol.

Adn. 27. Am hyny ni phechais i] Trwy
wneuthur cam â thi ; ond yr ydwyt ti yn
gwneuthur cam â mi— hyny yw, â'r ddau
Iwyth a hanner a gynrychiolid gan Jephtha.

Yr Arglwydd Farnwr—sef 'Barnydd yrholl
ddaear,' yr hwn a yr bob peth, ac o du pwy
y mae gwirionedd a chyfiawnder yn gorwedd;
a farno heddyw— o'r dydd hwn allan, nid

trwy arwydd goruwchnaturiol, eithr trwy
Iwyddo arfau Israel yn erbyn meibion Am-
mon, os hwy oedd ar yr iawn. Fel pe dy-
wedasai, Os rhaid ymladd, rhodded yr Ar-
glwydd y fuddugoliaeth i'r blaid gyfiawn.

Nis gall fod un darlun gwell o gyfiawnder,

tegwch, rhesymoìdeb, ac anewyllysgarwch i

neidio i drueni dybryd rhyfel, yn gysylltedig

â phenderfyniad ardderchog i amddiíFyn ei

wlad yn ei hawliau cyfiawn, na'r una ddeng-
ys Jephtha yn ei genadwri at yr Ammouiaid.
Da fyddai i bob cenedl ddylyn ei siampl ef, a
pheidio rhuthro i greulonderau a thrallodion

rhyfel gyda gormod o frys ; eithr yn gyntaf
edrych pa beth a all tymher dda, cymedrol-
der, ymresymiad têg, a dymuniad i gael dim
mwy na'u hawliau cyfiawn, ei wnouthur gyd
a'u gelynion.

Adn. 28. Er hyny ni wrandawodd hrenin,

^c.] Nid oedd ysbryd addfwyn, cyfiawnder
dyuol, nac ofn Duw, yn cael un efl:aith dda-
ionus ar y brenin hwn.
Adn. 29. Tna y daeth Yshryd yr Argl-

wydd ar Jephtha] Yr oedd y bobl wedi eu
ddewis ef fel eu pen, gan addaw y cai ef fod

yn dywysog neu yn Uywodraethwr parhaus
iddynt ; ac yn awr y mae Duw yn dangos yn
gyhoeddus ei gymeradwyaeth o'u dewisiad, ac

meibion Ammon ar eiriau Jephtha, y
rhai a aufonodd efe ato.

29 T[ Yna y daeth Ysbryd yr Ar-
glwydd ar Jephtha ; ac efe a aeth dros
Gilead a Manasse ; ac a aeth dros
Mispa Gilead, ac o Mispa Gilead yr
aeth efe drosodd at feibion Amraon.

30 A Jephtha a addunedodd add-
uned i'r Arglwydd, ac a ddywedodd,
Os gan roddi y rhoddi di feibion Ara-
raon yn fy llaw i

;

31 Yna yr hwn a ddelo allau o
ddrysau fy nh i'm cyfarfod, pan ddy-
chwelwyf mewn heddwch oddiwrth
feibion Ammon, a fydd eiddo yr Ar-

yn ei osodefyn farnwr iddynt, fel y gwuaethai
âg ereiU o'r blaen, (gwel ar pen. iii. 10,) gan
ei gynysgaethu â mesur annghyffredin o wrol-
deb a doethineb, a'r holl gymhwysderau ansen-
rheidiol er ei wneyd yn llywodraethwr addas
i'w bobl, Ac e/e a aeth dros Gilead a Ma-
nasse—sef y gwledydd a berthynent i'r ddau
Iwyth ahanner, i gasglu milwyr i'r rhyfel ; ac
wedi iddo gael digou, efe aeth drosodd i gyflSu-

iau yr Ammoniaid.
Adn. 30. A Jephtha a addunedodd addun-

ed] Gan obeithio y byddai y gyfryw adduned
giefyddol yn gymeradwy gan yr Arglwydd,
ac yn foddion iddo ef gael ei fendithio à
Uwyddiant : gwel ar Lef. xxvii. 2, &c.

Adn. 31. Yna yr hwn] Neu ba beth bynag,
a ddelo allan o ddrysau fy nh i'711 cy/arfod
—hyny yw, a ddelo allan gyntaf

; pa}i ddy-
chwelwy'f mewn heddwch oddiwrth feibion
Ammon— yn iach a diogel o ran fy mheison
fy hun, ac wedi gorchfygu yr Ammouiaid, ac
adferu heddwch i Israel ; afyddeiddo yr Ar-
ghüydd—a gyflwynaf i'w wasanaeth ef ; efe
ei hun os yn addas, neu ei bris os yn anaddas,
yn ol trefniad y gyfraith, Lef. xxvii. 2, &c. A
mi a'i hoffrymaf ef yn boeth-offrwm— hyny
yw, os bydd yn addas i'w boeth oflrymu

;

canys yr oedd ganddo lawer anifeiliaid glàn
oddeutu ei d. Y maeyn amlwg y rhaid fod

ammod o'r fath yma yn cael ei chynwys yn yr
adduned, onidê rhaid ei bod yn adduned j[;a_yan

neu ynfgd-ddyn. Pe buasai ci, neu ryw gre-
adur aflan arall, yn cyfarfod àg ef, uis gallai

efe ei boeth-offrymu ; ueu pe buasai gicraig neu
fab neu ferch ei gymydog yn dychwelyd o
ymweled â'i deulu ef, nid allai ei adduaed
roddi iddo un hawl ynddynt hwy. Heblaw
liyuy, yr oedd ebyrth dynol bob amser yn
ffìaidd gan yr Arglwydd ; a hyn oedd un ô'r

prif resymau paham yr oedd Duw yn gyru
allan y Canaaneaid, sef eu bod yn ' llosgi eu
meibion a'u merched yn tân i'w duwiau,*
Deut. xii. 31, gan wneuthur poeth-offrymau o
honynt. Fod Jephtha yn av,T yn ^vr gwir
dduwioly a ymddengys oddiwrth ei hoU Vm-
ddygiad ; a'i fod yn dra adnabyddus à cht/f-

raith Moses, yr hon a waharddai bob abeith
o'r fath, ac a benodai pa beîh oedd i gael ei

aberthu, sydd ddigon amlwg oddiwrth ei vm-
resymiad â brenin meibion Ammcn, adn. 14—27. Heblaw hyny, yr oedd ef yn awr dan
ddylanwad Ysbryd' Duw, adn. 29 ; ac nis
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glwydd, a mi a'i hoífrymaf ef yn
Doeth-oífrwm.
32 ì[ Felly Jephtha a aeth drosodd

at feibion Ammon i ymladd yn eu her-

byn ; a'r Arglwydd a'u rhoddodd
hwynt yn ei law ef.

33 Ac efe a'u tarawodd hwynt o

Aroer hyd oni ddelych di i Minnith,

sef ugain dinas, a hyd wastadedd y
gwinllanoedd, â lladdfa fawr iawn.

Felly darostyngwyd meibion Ammon
o flaen meibion Israel.

34 ^ A Jephtha a ddaeth i Mispa
i'w d ei hun : ac wele, ei ferch yn dy-

fod allan i'w gyfarfod â thympanau,
ac â dawnsiau, a hi oedd ci unig etifeâd

gallai y Bôd santaidd hwnw ganiatâu iddo ef

drochi ei ddwylaw yn ngwaed ei blentyn el

hun, yn enwedig dan yr esgus o oífrymu aberth

hoddhaol i'r Duw hwnw, yr hwn yw Ffyn-

nonell cariad, trugaredd, a thosturi at ei hoU
greaduriaid. Oud dywed Dr. Randolph ac

ereiU y gellir cyfieithu y wreiddiol, A mi a

offrymaf iddo Ef boeth-offrwm— hyny yw,
i'r Arglwydd. Felly ystyr yr adnod hon yw,
ddarfod i Jephtha addunedu cyflwyno y peth

cyntaf a ddeuai i'w gyfarfod, i fod yo eiddo i'r

Arglwydd dros byth ; ac yn mhellach, addun-

edodd offrymu iddo hefyd boeth-offrwm o'i

braidd, Yr wyf yn meddwl y gellir dangos

oddiwrth yr adnodau dylynol nad aberthodd

Jephtha ei ferch ; ac yn wir nid oedd raid iddo

"wneuthur hyny, trwy fod yn y gyfraith ddai'-

pariaeth i hrynu hywyd y rhai a addunedwyd

;

(gwel ar Lef. xxvii. 2—4 ;) a diamau y rhaid

fod bywydeì unig blentyn o fwy gwerth yn ei

olwg na'r swra o £3 155. Yn mhlith y rhai

a dybiant i'r ferch hon gael ei haberthu, gellid

enwi amrai o'r Eabbiniaid, Josephus, Am-
brose, Athanasius, Awstin, Chrysostom, Jer-

ome, Nazianzen, Tertullian, ac ereiU o'r tad-

au, yn nghyda Calmet, líenry, Nohìe, Poole,

Scott, Sutcliffe, Sfc. Ac yn mhlith y rhai a

ddadleuant i'r gwrthwyneb y ceir Ben Ger-

son, Ben 3Jelech, Benson, Booihroyd, ClarJce,

CoJce, Dathe, Drusius, Gray, Greenfield,

Grotius, Hales, Horne, Houbiyant, Locìce,

Kimchi, Fatricle, Pyle, Ralbag, Randolph,
Romaine, Saurin, StacJcJwuse, Yatablus,

Waterland, Wesley, WilUams, Wilson, yn
nghyda llawer ereill. Meddylir fod hanes

Agamemnon yn oíTrymu IpJúgenia wedi ei

chymeryd oddiyma, gan yr arferai y Groeg-

iaid chwedleiddio hanesion ysgrytliyrol ; a

chasgla rhai fod hyuy yn brawf o abertbiad

merch Jephtha. Ond dylid sylwi na lofrudd-

iwyd Iphigenia ; canys dywed traddodiad ddar-

fod i Diana anfon ewig yn ci lle, a chymeryd

y forwyn i fyw gyda hi yn y coedwigoedd.

Adn. 32. Fetly JepJilJia a aeih drosodd]

Ar ol gwneyd yr adduned uchod, efo a aeth

dros derfynau gwlad y ddau Iwytb a hanner, i

ymladd â'r Aumioniaid yn eu gwlad eu hun-

ain ; a'r Arglwydd a'i llwyddodd of â budd-
ugoliaeth.

Adn. 33, Sef ugain dinas] Rl)wng Aroer a

Minnith, y rhai a ddvstryvviwvd gauddo. Nid
140

ef ; nid oedd ganddo na mab na merch
ond y hi.

35 A phan welodd efe hi, efe a

rwygodd ei ddillad, ac a ddywedodd,
Ah ! ah ! fy merch, gan ddarostwng y
darostyngaist fi ; ti hefyd wyt m« o'r

rhai sydd yn fy molestu[:*'canys myfi

a agorais íy ngenau wrth yr Argl-

wydd, ac ni allaf gilio.

3G A hi a ddywedodd wrtho, Fy
nhad, od agoraist dy enau wrth yr
Arglwydd, gwna i mi yn ol yr hyn a
aeth allan o'th enau; gan i'r Argl-

wydd wneuthur drosot ti ddialedd ar

dy elynion, raeibion Ammon.
37 Hi a ddywedodd hefyd wrth ei

ymddengys i Jephtha gynyg cymeryd medd-
iant o'u gwlad. Er y bydd i ymgais erèill i'n

hyspeilio ni ein cyfiawnhau yn yr amddiflfyn-

iad o'n heiddo ein hunain, 'eto ni fydd i hyny
ein hawdurdodi ni i wneyd cam â hwy.

Adn. 34. A JepJüha a ddaeth i Mispa i'w

dy ei hun] I gyflawni ei adduned] i'r Argl-

wydd ; ac wele, ei fercJi yn dyfod allan-i'i<j

gyfarfod— yn gyntaf un, yr hon o ganlyniad

oedd i gael ei chysegru yn^eiddo i'rArglwydd
;

ätJiympanau ac â dawnsiau—yr ôedd ynhen
arferiad i fenywod fyned if;gyfarfod â buddug-

oliaethwyr ar eu dychweliad adref, gydag oíf-

erynau cerdd, caniadau, *a dawrsiau : gwel

hanes Dafydd yn dychwelyd o ladd y Pbilist-

iaid, 1 Sam, xviii. 6. Nid oedd ganddo na
mah na merch ond hi— ac felly rhaid ei bod

yn anwyl iawn yn ei olwg, fel ei unig obaith

am barhad ei euw a'i hiliogaeth,

Adn. 35. A pJian welodd efe hi, efe a rwyg-
odd ei ddillad] Yn arwydd o'i dristwch a'i

ofid, Ah! ah! Jy merch—ei ylofain wedi

ei argraffu mewn geiriau. Gan ddaiosiwng

y darostyngaist fi
— i golli fy enw o ddiftyg

hiliogaeth : canys arweiniai ei gwyryfdod par-

baus i hyny, yn gystal a'i haberthiad. Ti Jie-

fyd wyt un oW rJiai sydd ynfy molestu—neu

yn e'ìflino. Yr oedd ef o'r blaen wedi cael ei

íiino gan ei frodyr, ac wedi hyny gan yr Am-
iDoniaid, ac yn awr yn fwy na'r cwbí gan ei

ferch yn anfwriadol. Agorais fy ngenau—
gwnaetliym adduned i'r Arglwydd^; ac ni

allaf gilio— oddiwrth y cyflawniad o honi

:

ac mddengys iddo yma egluro iddi natur ei

adduned.
Adn. 3G. Fy nhad, od agoraist] Hyny yw,

gan i ti wneuthur y fath adduned i'r Argl-

wydd ; gwna i ìni yn ol yr hyn a aeih allan

oih enau—yr wyf yn foddlon i gydsynioâ'th

adduned, er i hyny fy narostwng i gyflwr o'r

diraddiad mwyaf yn mhlith yr Ilcbrcaid.

Gaîi Ì'r Arglwydd wneuiJiur drosot ti ddial-

edd ar dy elynion— y fath oedd ei hysbryd

gwladgarol Ìii, ei hufydd-dod i'w thad, a'i

diolchgarwch i Dduw am waredu ei bobl, fel

yr oedd yn foddlon i ddyoddef unrhyw beth

er eu mwyn.
Adn. 37. Faid äjni ddau fisy'^Na chaua fi

yn y babell dros liyny o amser, adn. 39 ; fel

yrclwyfifyny ac i waeredar y mynyddoedd
— i dalu yuiweliad á'i tliyfcilicfc.au, ncu yute i
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thad, Gwneler i mi y peth hyn r'paid â

mi ddau fis, fel yr eiwyf i fyny ac i

waered ar y mynyddoedd, ac yr yl-
wyf o herwyddfy morwyndod, mi a'm
cyfeillesau.

38 Ac efe a ddywedodd, Dos. Ac
efô a'i gollyngodd hi dros ddau fis. A
hi a aeth â'i chyfeiUesau, ac a ylodd
o herwydd ei morwyndod ar y myn-
yddoedd.

39 Ac yn mhen y ddau fis hi a
ddychwelodd at ei thad : ac efe a

rodio mewD myfyrdodau a gweddiau er bod yn
fwy parod at y gwaith cysegredig ag oedd o'i

blaen trwy yr adduned. Yr oedd yn meddwl

y gallai ei thad ganiatâu yr yspaid hwn, trwy
nad oedd amser penodol wedi cael ei enwi yn
yr adduned. Ac, yr wylwyf o herwydd'fy
morwyndod—nid fel un wedi ymhalogi, eitbr

am y byddai raid iddi dreulio gweddill ei hoes

yn ddiblant, yr hyn oedd yu ofid a gwarth
mawr yn Israel, lle yr oedd pob benyw yn
dysgwyl bod yn fam yn llinell y Messia. Mi
a'm cyfeillesau—naiÌJ ai ei chydnabyddion a'i

pherthynasau ; neu ynte, fel y meddylia rhai,

gwyryfon a gysegresid i Dduw yr un modd,
ond arachlysuron gwahanol. Y mae yn deb-

yg mai y rliai blaenaf a feddylir, trwy eu bod
raewn rhyddid, ac yn ylo yn achos cyflwr

merch Jephtha yn unig, ac nid yn eu hachos

eu hunain.

Aän. 38. Ac efe aH gollyngodd hi dros
ddau fis] Heb ofni y diangai hi, neu yr ym-
briodai, neu yr ymhalogai, Rhaid gan hyny
ei bod hi yn ferch rinweddol a duwiol iawn,

onidê hawdd y gallasai attal cyflawniad add-
uned ei thad. Ac a ylodd o herwydd ei

morwyndod—ac nid o herwydd y byddai iddi

gael ei hoífrymu yn boethoff'rwm
; yr hyn

sydd yn brawf nad, oedd ei hywyd hi mewn
perygl : gwel ar adn. 31.

Adn. 39. Acefe a wnaeth â hiyradduned]
Hyny yw, diofrydodd hi i gyflwr o weddwdod
neu unigedd cysegredig fel Nazaread ; neu i

fod ar waith yn ngwasanaeth Duw yn y ta-

bernacl, dan ofal yr archoffeiriad, i wneuthur
ei leni a'i addurniadau, gwisgoedd yr offeiriaid,

y bara dangos, y teisenau a ddefnyddid mewn
offrymau, a'r cyffelyb swyddau, ac i barhau
yn forwyn bur hyd ddydd ei marwolaeth. Fel
hyn yr addunedwyd Samuel gan ei fam,
1 Sam. i. 11. A hi ni adnabuasai r—Saes.

'nid adnabu r,' eithr parhaodd yn wyryf
holl ddyddiau ei bywyd. Y mae y geiriau

hyn yn cael eu chwanegu i ddangos natur yr
adduned, neu yn mha beth yr oedd yn gyn-
wysedig. A bu hyn yn ddefod yn Israel—
sef yr hyn a adroddir yn yradnod nesaf.

I^ Adn, 40. Fyned oferched Israel bob blwy-
ddyn i alaru am ferch Jephiha] Nid yw y
gair lethannothy a gyfieithir yma yn alaru^ yn
dygwydd mewn un man arall yn yr ysgrythyr
oddieithr pen. v. 11, lle y cyfieithir ef arfroû-
ant : ' yno yr adroddant' ebai Debora, ' gyf-
iawnderau yr Arglwydd ;' yn ddiau nid gal-
aru o'u plegid. A buasai yn fwy priodol ei

gyfieithu yma yn adrodd, ymdayddan, neu
ddyddanu, yn hytrach na galaru. Y mae

wnaeth â hi yr adduned a addun-
asai efe : a hi ni adnabuasai r. A bu
hyn yn ddefod yn Israel,

40 Fyned o ferched Israel bob
blwyddyn i alaru am ferch Jephtha
y Gileadiad, bedwar diwrnod yn y
flwyddyn.

PENNOD XII.

A GWYR Ephraim a ymgasglasant,
-^ ac a aethant tua'r gogledd, ac a
ddywedasant wrth Jephtha, Paham

BüXTORF yn ei gyfieithu fel hyn ar awdardod
Rabbi Kimchi, yr hwn yr addefir ei fod y
gramadegwr Hebreig goraf a fu yn mhlith yr
luddewon erioed. Ei eiriau ef ydynt, ' I ym-
ddyddan â hi, fel trwy ymadroddion cyfeill-

gar y gallent ei chysuro am ei morwyndod, a
chyflwr unig ei bywyd.' Houeigant a'i cyf-

ieitha, 'Aent at fercb Jephtha i'w dyddanu
bedwar diwrnod yn y flwyddyn,' Os cyfieith-

wn ni y gair fel hyn, y mae y mater wedi ei

benderfynu ; canys nid allcnt hwy ymddy-
ddan â hi, na'i dyddanu, ar ol ei haberthu.
Ac hyd yn nod wrth ei gyfieithu yn alaru, y
mae eu bod yn gwneyd hyny bedair gwaitu
yn y flwyddyn, yn awgrymu ei bod hi yu
fyw ; canys nid oedd yr Israeliaid byth ya
galaruam eu meirwarol i'r defodau angbladd-
ol fyned heibio. Yr oedd eu cyfraith hwy yn
gwahardd pob peth o'r fath, ac yn peri iddynt
C'i ffìeiddio, trwy osod allan y meirw fel yn af-

lan, a'r rhai a nesiient atynt fel yn cael cu
halogi. Bedioar diwrnod yn y flwyddyn—
un diwrnod ond odid yn rahob tymor, neu un-
waith bob tri mis, tra y bu hi byw; canys y
mae yn debyg, am y rhcsymau a cnwyd' eis-

ioes, na pharliaodd y ddefod hon yn Israel ar
ol marwolaeth merch Jephtha,
Adfeddyliadau.—Yn chwanegol at yr hyn

a ddywedwyd eisioes am Jephtha a'iferch,
rhaid i ni beidio annghofio fod gan Eaglun-
lAETH law yn hyn oll. Y mae yn dra thebvr
fod Jephtha wedi gosod ei galon yn ormodol
ar ei ferch, yr hon oedd ei unig blèntyn ef ; a
gallai hyny fod yn rhwystr raawr id'do yn y
cyflawniad o'i swydd bwysig fel barnw'r yn
Israel ; ac felly trefnoddDuw yn ddoeth i'w
ferch gael ei chymeryd oddiwrth'o, fel y gallai
ef fod yn rhyddach i gyflawni yr hyn ag y bwr-
iadai Duw ei wneuthur i'w bobl 'trwyddo ef.

Ac y mae genym reswm cryf i feddwl, po
buasai Jephtha mor anwybodus o gyfraith
Moses ag y tybia rhai, neu mor ehud a medd-
wl ei fod yn rhwym o aberthu ei ferch o ber-
wydd ei adduned, na roddasai Duw fuddugol-
iaeth iddo ef y pryd hyny ar yr Ammoniaid,
neu ynte y trefnasai efe i ryw anifel glàn ddyf-
od yn gyntaf i'w gyfarfod 'yn lle oi íerch ; cân-
ys heb hyny buasai yr Israêliaid, wrth ystyried

y fuddugoliaeth liynod a ennillasai 'Jephtha
trwy ei adduned, yn casglu yn naturiol fod
poetb-offrymauûfj/noí yn rhyngu bodd Jehofa,
ac felly yn cael eu harwain i ymarfer â'r
ffieidd-dra gwaharddedig hwn, y'r hwn oedd
gas ganddoef, Deut. sii. 81, Geliir yn hawdd
loddi rheswm am ofid Jephtha pan gyfarfu efe

â'i fefch, ^(adn 35,) heb dybio ci fo'd rn pen-
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Tr Ephraimìaid BARNWYR XIL yn eweryla ô Jephtha.

yr aethost ti drosodd i ymladd yn er-

byn meibion Ammon, ac na elwaist
arnom ni i fyned gyda thi ? dy d di a
losgwn ni am dy ben â thân.

2 A Jephtha a ddywedodd wrthynt
hwy, Myfi a'm pobl oeddem yn ym-
ryson yn dost yn erbyn meibion Am-
mon ; a mi a'ch gelwais chwi, ond ni

waredasoch fi o'u llaw hwynt.
3 A phan welais i nad oeddych yn

fy achub, mi a osodais fy eiuioes yn
fy llaw, ac a aethym yn erbyn meib-
ion Ammon ; a'r Arglwydd a'u rhodd-
odd hwynt yn fy llaw i : paham gan
hyny y daethoch i fyny ataf fi y dydd
hwn, i ymladd i'm herbyn ?

derfynu ei lladd ; canys rbaid ei fod yn drall-

od blin iddo ef ei chyflwyno at wasanaeth y
cysegr, fel nodwyd ar adn. 39, gaa ei fod trwy
byny yn cael ei amddifadu o ddyddanwch ei

cbymdeithas, a bod pob gobaith am barhad ei

deulu yn darfod dros byth. Ond wedi y cwbl

fallai fod Jephtha ar y cyntaf yn bwriadu ei

ofFrymu hi yn boeth-oíFrwm ; eithr ddarfod
iddo, yn ystod y ddau fis o absenoldeb ei ferch,

gael gweîl hysbysrwydd gyda golwg ar natur
addunedau, pryd y deallodd nad allai efe yn
gyfreithlon ei haberthu hi, ond y gallai ei

phryuu, Lef. xxvii. 2—13.

PEN. XII. Adn. 1. Â gwr Ephraim a
ymgasglasant] Vaiyitstsaek, 'a alwasant eu
gilydd dan arfau,' gan wysio eu holl Iwyth
a'u cyfeillion i ymarfogi, fel y gallent ddy-
fetha Jephtha a'r Gileadiaid, rhag iddynt gyr-
aedd gormod o awdurdod a nerth. Ac a aeth-

ant tuaW gogledd—aethant yn gyutaf dros yr
lorddonen areu cyfer, ac yna cyfeiriasant tua
Mispa yn ogleddol. Ac a ddywedasant wrth
Jephtha—yn dcbyg fel y dywedasent wrth
Gedeon o'r blaen : gwel pen. viii. 1, &c. Pa
ham yr aethost ti drosodd—nid dros yr lor-

ddonen, cauys y r oedd ef yno eisioes ; eitlir dros

derfynau gwlad y ddau Iwyth a hanner, pen.

xi. 29. Ac na elwaist arnom ni—yr oedd Jacob
wedi rhoi y flaenoriaeth i Ephraim,Gen. xlviii.

17—20 ; ac y mae yn debyg mai hyn oedd yn
peri iddynt hwy fod mor eiddigus gyda golwg
ar eu brawd Manasse, i ba Iwyth y perthynai
Gedeon a Jephtha. Dy d di a losgwn ni am
dy ben â thân—dengys hyn eu bod yn feilch-

ion, Uidiog, a chreulon i'r eithaf : yn lle ei

gyfarch ef yn ddiolcbgar fel gwaredydd Israel,

a chydymdeimlo â'i anfl^awd am ei uuig blent-

yn, bygythient losgi ei d, ac yntau yn ei d !

Adn. 2. A mi a'ch gelioais chwi] Er nad
oes geuyrn hanes am hyn, eto rhaid ei fod yn
wirionedd, am nad ydynt hwy yn ceisio ei

wadu. y mae yndebyg mai pan yr oedd yn ym-
resymu âbrenin Ammon y bu hyn, pen. xi. 12,

&c. Ond ni waredasoch fi—ni ddaethoch allan

i'm cynorthwyo ya erbyn meibion Ammon.
Adn. 3. A 2^han welais i nad oeddych ynfy

achub] Nadoedddim gobaith am eichcymhorth
i'n hachub rhag dinystr oddiwrth feibion Am-
mon ; mi a osodais fy einioes yn fy llaw—
gosodais fy mywyd yn agored i'r perygl mwy-

142

4 Yna Jephtha a gasglodd yn nghyd
holl wr Gilead, ac a ymladdodd âg
Ephraim : a gwr Gilead a darawsant
Ephraim, am ddywedyd o honynt
hwy, Ffoaduriaid Ephraim yn mysg
yr Ephraimiaid, ac yn mysg Manasse,
ydych chwi y Gileadiaid.

5 A'r Gileadiaida ennillasant rydau
yr lorddonen o flaen yr Ephraimiaid :

a phan ddywedai yr Ephraimiaid a
ddiangasent, Gedwch i mi fyned drwy-
odd

;
yna gwr Gilead a ddywedent

wrtho, Ai Ephratead ydwyt ti ? Os
dywedai yntau, Nage;

6 Yna y dywedent wrtho, Dywed
yn awr, Shibboleth. Dywedai yntau

af. Pan y byddo i fab un o'r Hindaid
ddychwelyd adref ar ol bod yn hir a phell

oddicartref, arferant ddywedyd, 'Fy mab a
ddychwelodd o wlad bell, â'i einioes yn ei law ;'

gan arwyddo ei fod wedi myned trwy lawer o
beryglon bywyd. Ac a aethym yn erbyn meib-
ion Ammon—gyda hyny o filwyr a allwn eu
casgìu du y dwyrain i'r lorddonen. Paham
gan hyny y daethoch i fyny ataffi ?—ai fel

hyn yr ydych yn diolch am fy nhiriondeb yn
rhedeg i'r fath beryglon i'ch amddiíFyn a'ch

cadw chwi a'r eiddoch? Oni buasai i Jephtha
orchfygu yr Ammoniaid, y mae yn drathebyg
yr aethent hwy droc yr lorddonen i orthrymu

y llwythau ereill yn Nghanaan, yn enwedig
Ephraim, fel y tro o'r biaen, pen. x. 9, Y mae
Jepbtha yma yn dangos ysbryd rhagorol, yn
gystal a doethineb mawr ; a phe buasai yn
bosibl, efe a attaliasai ryfel gartrefol.

Adn. 4. Yna Jephtha a gasglodd ynnghyd
holl wr Gilead] Pan welodd efe nad oedd
yr atebiad uchod yn tawelu ei frodyr ; ac a
ymladdodd âg Ephraim—gan ladd Uawer o
honyut, a gyru y lleiU ar ffb ; am ddywedyd o

honynt hwy, Ffoaduriaid Ephraim, ^c.—
hyny y w, rhai wedi encilio oddiwrth Ephraim
a Manassp, ac ymsefydlu tuhwnti'r lorddonen
yn mhell oddiwrth eu brodyr, ac wedi ymddy-
eithrio mewn serch oddiwrthynt. Trwy yr
iaith drahaus hon gwarthruddent wr Gilead
fel pe na buasentddim ond gwehilion llwythau
Ephraim a Manasse, neu fíbaduriaid oddiwith-
ynt hwy.
Adn. 5. AW Gileadiaid a ennillasent rydau

yr lorddonen o flaen yr Ephraimiaid] Pau
welodd gwr Ephraim eu bod yn colli y dydd,
ceisiasant ft'oi dros yr Torddonen yn ol i Ga-
naan ; ond cyrhaeddodd y Gileadiaid at y rhyd-

auo'u blaenhwynt. Aphanddywedaiyr Eph-
raimiaid a ddiangasent, Gedwch i mi fyned
trwyodd—sef trwy yr lorddonen i Ganaan.
Dywedai gwr Ephraim o'r blaen yn ddirmj'g-

us mai'fíbaduriaid ' oedd y Gileadiaid ; ond yn
awr yroeddynt hwy euhunain yn gorfod flbi,

a chrefu am gael myned trwy yr afon i'w

gwlad. Ai Ephratead ydwyt ti ?—ncu Eph-
raimiad, fel y mae yn y Saesonaeg. Os dywed-
ai yntau, Nage—gan wadu ei Iwyth er mwyn
diogelu ei fywyd, yna profid ef fel y canlyn.

Adn. C. Dywed yn awr^ Shibboleth] Gan
fod y gair yn arwyddo ffrwd neu rediad dwfr.



Yn methu selnìo Shibboìeth. BARNWYR XII. Tbsan, Eìon, ac Abdon.

Sibboleth : canys ni fedrai efe lefaru

felly. Yna y dalient ef, ac y lladd-

ent ef wrth rydau yr lorddonen. A
chwympodd y pryd hyny o Ephraim
ddwy fil a deugain.

7 A Jephtha a farnodd Israel chwe
blynedd. Yna y bu farw Jephtha y
Gileadiad, ac a gladdwyd yn un o
ddinasoedd Gilead.

8 ^ Ac ar ei ol ef Ibsan o Bethle-

hem a farnodd Israel.

9 Ac iddo ef yr oedd deng mab ar

hugain, a deng merch ar hugain, y
rhai a anfonodd efe allan, a deng
merch ar hugain a ddyg efe i'w feib-

ion oddiallan. Ac efe a farnodd Is-

rael saith mlynedd.

a'n bod hwythau am groesi yr afon, yr oedd
yn air priodol i'r achlysar ; ac ni roddai achos

iddynt i feddwl fod dim mewn golwg amgen na
cheisioganddyntddywedyd, 'Gadewch i mi fy-

ned trwy y Shibboleth, neu yr afon.' Dywedai
yntau, Sibboleth—os byddai yn Ephraimiad,
yr hyn a arwydda Iwyth neu. faich, Exod. vi.

6 ; a baich trwm ydoedd i'r neb na fedrai gyu-
anu neu seinio y lythyren brawf hon. Ni all-

ai gr Ephraim seinio sh, oud galwai hi s,

gan ddywedyd Sibboleth, yn ol arferiad ei

Iwyth a'i wlad ei hun, heb feddwl fod dim
canlyniad drwg i hyny. Er mai yr Hebraeg
oedd iaith yr Ephraimiaid a'r Gileadiaid, eto

yr oedd arferiad gwlad wedi peri rryn wahan-
iaeth yn seiniad rlaai o'r llythyrenau, yn deb-

yg i'r gwahaniaeth a geir yn lìefariad gvvr y
deheubarth a'r gogledd yn ein gwlad ein bun-
ain. A chwympodd y pryd hyny o Ephraim
ddwyfil a deugain—rhwng y rhai a laddwyd
yn y rhyfel ac wrth yr lorddonen. Gwelwn
yma gyfiawn farn Duw ! Yr oeddynt newydd
ymffrostio mai hwynt-hwy oeddynt y gwir
Ephraimiaid, adn. 4 ; ond mor ebrwydd yr
ofnasant arddel eu gwiad ! Yr oeddynt wedi
galw y Gileadiaid yn ffoaduriaid ; ac yn awr
daethant mewn gwirionedd yn fíbaduriaid eu
bunain

!

Adn. 7. A Jephtha a farnodd Tsrael chice

blynedd] Nid oedd efe ar y cyntaf ddim ond
tywysog ar y ddau Iwyth a hanner o du y
dwyrain i'r lorddonen ; ond wedi iddo ddar-
ostwng yr Ephraimiaid, meddyljr iddo gael ei

gydnabod yn farnwr cyffredin ar holl Israel.

Ac a gladdwyd yn un o ddinasoedd Gilead
—ond odid yn Mispa ei ddinas ei hun, pen.
xi. 34.

Adn. 8. Ac ar ei ol ef Tbsan o Bethlehem]
Tr oedd dwy ddinas o'r enw hwn, un yn
llwyth Zabulon, Jos. xix. 15, a'r ílall yn
llwyth Juda, lle y ganed Dafydd a Cbrist

;

ond nid yw yn sicr yn mha un o honynt yr
oedd Ibsan yn byw : gwel ar adn. 11.

Adn. 9. Ac iddo ef yr oèdd deng mab ar
hugain, ^c.] Triugain o blant yn y cwbl. Y
fath wahaniaeth oedd rliwng ei deulu ef ac
eiddo ei ragflaenydd ! Nid oedd gan Jephtha
ddim ond un ferch, a bu hòno farwheb briodi;

yr oedd gan Ibsan driugain o blant, ao oll

wedi priodi. Y rhai a anjonodd efe allan—

1 Yna y bu farw Ibsan, ac a gladd-
wyd yn Bethlehem.

11 ^ Ac ar ei ol ef Elon y Zabulon-
iad a farnodd Israel : ac efe a farn-

odd Israel ddeng mlynedd.
12 Ac Elon y Zabuloniad a fu farw,

ac a gladdwyd yn Ajalon, yn ngwlad
Zabulon.

13 Y Ac Abdon mab Hilel y Pira-

thoniad a farnodd Israel ar ei ol ef.

14 Ac iddo ef yr oedd deugain o
feibion, a deg ar hugain o yrion, yn
marchogaeth ar ddeg a thriugain o
ebolion asynod : ac efe a farnodd Is-

rael wyth mlynedd.
15 Ac Abdon mab Hilel y Pirath-

oniad a fu farw ; ac a gladdwyd ya

sef y raerched. Y pryd hyny arferai meibion
pendefigion gymeryd eu gwragedd atynt i bre-

swylio yn níi eu tad ; ond pan briodid y
merched, aent allan o d eu tad i gyfaneddu
gyda'u gwr.
Adn. 10, Yna y bu farw Tbsan] Ar ol

barnu Israel saith mlynedd. Dywed rhai i

ryfel Caerdroia ddechreu yn amser Jephtha,

a diweddu yn amser Ibsan.

Adn. 11. Ac ar ei ol ef Elon] Yr hwn a fu

yn barnu Israel ddeng mlynedd. Trwy fod

hwn yn cael ei alw yn Zabidoniad, ai nid
ellir meddwl mai yn llwyth Juda y cartrefai

Ibsan ? gwel ar adn. 8.

Adn. 12. Ac a gladdwyd yn AJalon] Nid
Ajalon yn llwyth Dan, Jos. xix. 42, eithr lle

arall yn ngwlad Zabulon.

Adn. 13. Abdon] Gelwir ef y Pirathoniad,
oddiwrth Pirathon, lle y ganedef, a lle liefyd

y claddwyd ef, adn. 15, ar ol bod yn barnu
Israel wyth mlynedd.
Adn. 14. Ac iddo ef yr oedd deugain o

feibion, a deg-ar-hugain o icyrion] 011 yn
fyw ar unwaith, fel y gellir casglu oddiwrth
eu bod yn marchogaeth ar 70 o ebolion asyn-
od : gwel ar pen. v. 10, a x. 4. Yr oedd y
rhai hyn oll ond odid yn byw gydag Abdon,
fel y sylwyd ar adn. 9 ; ac y mae yn debyg
fod rhai o honynt yn cynorthwyo yr henr
yn ei swydd fel barnwr.
Adn. 15. Yn mynydd yr Amaleciaid]

Ehyw fynydd penodol yn ngwlad Ephraim, a
elwid felly oddiwrth ryw fuddugoliaeth a en-
niUwyd ond odid ar yr Amaleciaid. Nid ym-
ddengys i ddim neiUduol gymeryd lle yn
nghyflwr gwladol yr Israeliaid yn ystod am-
serau y barnwyr diweddaf hyn : ni ddywedir
dim chwaith am eu gweinyddiaeth hwy, nac
am sefyllfa crefydd. Y mae yn debyg fod

Israel yn mwynhau heddwch oddifaes, yn
euwedig lle yr oedd y barnwyr hyn ; a bod
eu barnwyr yn alluog i attal terfysg a chythr-
wfl oddifewn. Tybia rhai fod ypedwar barn-
wr diweddaf hyn yn llywodraethu yn mhaith-
au dwyreiuiol a gogleddol y wlad, tra yr oedd
Samson ac Eli yn cydoesi â hwynt, ac yn
barnu yn rhanau delieuol a gorllewinol y
wlad ; ani yr ymestynai yr ainseryddiaeth ya.

rhy faith, pe tybid fod 'yr holl farnwyr yu
codi V naiU ar ol v llall.
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Angel yn dyfod at DARNWYR. XIII. toraiíj Mtmoa.

Pirathon, yn ngwlad Ephraim, yn
mynydd yr Amaleciaid.

PENNOD XIII.

A MEIBION Israel a chwanegasant
-^ wneuthur yr hyn oedd ddrwg j^n

ngolwg yr Arglwydd : a'r Arglwydd
a'u rhoddodd hwynt yn Uaw y Philist-

iaid ddeugain mlynedd.
2 ^ Ac yr oedd rhyw r yn Zorah,

o dylwyth y Daniaid, a'i enw ef oedd
Manoa, a'i wraig ef oedd anmhlant-
adwy, heb esgor.

3 Ac angel yr Arglwydd a ymddang-
osodd i'r wraig, ac a ddywedodd wrthi,

Wele, yn awr anmhlantadwy ydwyt
ti, ac heb esgor : ond ti a feichiogi, ac

a esgori ar fab.

4 Ac yn awr, atolwg, ymochel, ac

PEN. XIII, Adn. 1. A meibion Tsrael a
chwanegasant wneuthur yr hyn oedd ddrivg\

Trwy syrthio ond odid i eilunaddoliaeth ; nid

ar ol marwolaeth Abdon, fel y tybia rhai, ond
yn nyddiau y barnwyr blaenorol. A'r Ar-
glwydd a'u rhoddodd hioynt yn llaw y Phil-

istiaid—nid oedd y rhai hyn yn bobl luosog

;

nid oedd ganddynt ond pum dinas o ddim en-

wogrwydd[: ac eto, pan ddefnyddiai Duwhwynt
fel gwialeu yn ei law, yr oeddynt yn gorth-

rymu ac yn blino Israel yn dost. Ddeugain
mlynedd—dyma y gorthrymder meithafa ddy-
oddefodd yr Israeliaid: ond tybia Syr John
Marshman ac ereiU nad yw yn wahanol i'r

un a grybwyllwyd pen. x. 7, 8; ond fod y
Philistiaid yn blino Israel yn y gorllewin, tra

yr oedd yr Ammoniaid yn eu trallodi hwynt
yn y dwyrain ; ac er i'w triniaeth galed gan y
Philistiaid barhau yn hwy, eto ddarfod iddi

ddechreu yr un pryd a'r llail, yr hyn a wnai
eu cyfyngder yn drymâch. Barna ereiU na
ddechreuodd hyd ar ol marwolaeth Jephtha ; ac

mai y lladdfa fawr a wnaed ganddo ef yn mhlith

yr Ephraimiaid a gynhyrfodd y Philistiaid î

godi yn erbyn Israel, trwy fod un o wrthglodd-

iau penaf Israel wedi ei wanhau gymaint.
Fel y dywedwyd o'r blaen, y mae amserydd-
iaeth y Uyfr hwn yn dra ansicr.

Adn. 2. Ac yr oedd rhyw wr yn Zorah\
Dinas yn Uwyth Dan, ar y terfyn rhwng Dan a

Juda; aH enw ef oedd Manoa—dywed Jo-

sephus ei fod yn r mawr ac enwog. AH
wraig ef oedd anmhlantadwy, heb esgor—ail-

adroddiad o'r un peth mewn geiriau ereill, yr

hyn a ystyrir gan rai yn dlysni ymadrodd.
Adn. 3. Angel yr Arglwydd] Sef mab Duw,

yr Ail Berson yn y Drindod ; yr hwn a elwir

gan wraig Manoa yn Ddüw, adn. 22 ; a chan
Manoa ei hun yn Jehofa, adn. 23. Efe a

ymddangkosodd lawer gwaith ar wedd dyn,

cyn ei ddyfod yn wir ddyn : gwel yr adfedd-

yliadau ar Gen. xvi. Ond ii a feichiogi—er

ei bod yn anmhlantadwy ; yr hyn a ofynai

allu dwyfol i'w ddwyn i ben. Ac a esgori ar

fab—ni allai neb ddywedyd mai ar/ao yr es-

gorai, ond yr Ilollwybodol.

Adn. 4. Ac yn awr, alolwgy ymochel, ^c.]
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nac f win na diod gadarn, ac na fwyta
ddim aflan.

5 Canys wele, ti a feichiogi, ac a
esgori ar fab ; ac ni ddaw ellyn ar ei

ben ef : canys Nazaread i Dduw fydd

y bachgen o'r groth : ac efe a ddech-
reu waredu Israel o law y Philistiaid.

6 ^ Yna y daeth y wraig ac a fyn-

egodd i'w gr, gan ddywedyd, Gr
Duw a ddaeth ataffi ; a'ibryd efoedd
fel pryd angel Duw, yn ofnadwy iawn

:

ond ni ofynais iddo o ba le yr oedd,

ac ni fynegodd yntau i mi ei enw.
7 Ond efe a ddywedodd wrthyf,

Wele, ti a feichiogi, ac a esgori ar fab.

Ac yn awr nac f win na diod gadarn,

ac na fwyta ddim aflan : canys Nazar-
ead i Dduw fydd y bachgen, o'rgroth
hyd ddydd ei farwolaeth.

Gan fod Samson yn cael ei fwriadu i fod yn
Nazaread d'r groth, a bod y plentyn yn y
groth a'i fam yn cael eu maethu â'r un pethau,

yr oedd yn angenrheidiol iddi hithau fyw
bywyd Nazaread tra yr oedd yn ymddwyn ac

yn maethu ei mab, gan ymocheî rhag gwin,

diod gadarn, &c. Gel hanes cyfraith y Na-
zaread yn y sylwadau ar Num. vi. 2, &c. Na
fwyta ddim aflan—megys gwinrawn irion neu
sychion, neu fwydydd wedî eu gwneuthur â
gwin, &c. Ni chaent fwyta fifrwyth y win-

wydden, mwy na'i yfed. Nid cyfeirio y mae
at y bwydydd gwaharddedig yn Lef. xi., am
fod y rhai hyny yn waharddedig i'r genedl oll

yn gystal ag i'r Nazareaid.
Adn. 5. Ac ni ddaw ellyn ar ei beri] I dori

neu gneifio ei wallt : gwel ar Num. vi. 5.

Canys Nazaread—wedi ei gyfìwyno i wasan-
aeth Duw mewn modd neillduol. Efe a ddech-

reu waredu Israel—ni orphenodd Samson war-

edu Israel oddiwrth iau y Philistiaid ; ond yr

oedd y gwaith yn cael ei ddwyn yn mlaen a'i

beríFeithio gan ereill, megys Eli, Samuel, a

Saul, ac yn enwedig Dafydd. Fel hyn y mae
Duw yn fynych yn ewyllysio cario ei waith

yn mîaen yn raddol, a thrwy wahanol ddwy-
law. T mae un yn gosod i lawr sylfaen rhyw
waith da, arall vn adeiladu, a'r trydydd fe

allai yn dwyn allan y maen uwchaf.

Adn. G. Gwr Duw a ddaeth aiaffi] Yr
hwn a gymerai hi fel proflfwyd wedi ei ;anfon

gyda chenadwri ati oddiwrth Dduw. A'i bryd

ef oedd fel pryd angel Duw—er nad oedd

gwraig Manoa erioed wedi gweled angel, eto ^

da y gallai ddywedyd fel hyn, trwy ei bod yn \

dyb gyflfredin gan bawb fod bodau nefol yn I

fwy rhagorol yn eu natur na dynoIryw,'ac o

ymddanghosiad mwy ardderchog a gogonedd-

us. Yn ofnadwy iawn—nid yn ddychryn-

llyd, ond yn edrych yn barchus a mawreddus j

hynod. Ondni ofynais iddo o ba le yr oedd— •

yr oedd hi wedi synu i'r fath raddau gan ar- '

dderchogrwydd ei wedd, fel nas gallai ofyn

hyn iddo ; ac nifynegodd yntau i mi ei enw—
heb i mi ofyn, na chwaith ei wlad.

Adn. 7. Wele, ti a feichiogi] Ni ddywed
iddo grybwyll ei bod yn annìhlantadwy, am
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8 \ Yna Manoa a weddiodd ar yr
Arglwydd, ac a ddywedodd, Atolwg,

íj arglwydd, gad i r Duw yr hwn a
anfonaist, ddyfod eilwaith atom ni, a
dysgu i ni beth a wnelom i'r bachgen
a enir,

9 A Duw a wrandawodd ar lef Ma-
noa : ac angel Duw a ddaeth eilwaith

at y wraig, a hi yn eistedd yn y maes

;

ond Manoa ei gr nid oedd gyda hi.

10 A'r wraig a frysiodd, ac a red-

odd, ac a fynegodd i'w gr, ac a ddy-
wedodd wrtho, Wele, ymddanghos-
odd y gr i mi, yr hwn a ddaeth ataf

fi y dydd arall.

1

1

A Manoa a gyfododd, ac a aeth

ar ol ei wraig, ac a ddaeth at y gr,
ac a ddywedodd wrtho, Ai ti yw y
gr a leferaist wrth y wraig? Dywed-
odd yntau, le^ myfi.

12 A dywedodd Manoa, Deled yn

fod hyny yn warth a gofid iddi, Hyd ddydd
eifarwolacth—ni cheir y geiriau hyn yn adn.

5 ; ond diamau eu bod yn ddealledig yuo, os

nad adroddwyd hwynt.
Adn. 8. Yna Manoa a weddioddar yr Är-

glwydd, Sçc.l Efe a gredodd y genadwri, gan
edrych ar yr addewid fel un a gyflawnid yn
sicr ; ac efe a ewyllysiai ir Duw ymddangos
iddynt eilwaith, i ddysgu iddynt pa fodd i ym-
ddwyn at y plentyn pan enid ef ; a Duw yn
rasol a gauiataodd ei gais.

Adn. 9. A hi yn eistedd yn y maes] Ond
odid yn yr un fan ag y canfu hi ef o'r blaen

;

ac y mae yn debyg ddarfod iddi fyned yno
mewn dysgwyliad am gael ei weled ef mewn
atebiad i weddiau ei gr.
Adn. 10. A'r loraig a frysiodd] I gyrchu

ei gr, ar ol cael sicrwydd ond odid gan yr
angel y byddai iddo aros yno am dano. r
hwn a ddaeth ataf fi y dydd arall—trwy nad
yw y gair arall yn yr Hebraeg, tybia rhai mai
yr undydd yr ymddanghosodd efe y ddau dro;

y tro cyntaf yn y bore, a'r ail dro yn y pryd-
nawn.
Adn. 11. A 3Ianoa a gyfododd, ac a aeth

ar ol et wraig] Ymddengys ddarfod iddi hi

frysio yn ei hol ar ol mynegu i'w gr am ail

ymddanghosiad yr angel, rhag ei gadw ef i

aros yn rhy hir ; ac ar ol i Manoa ei dylyn,
efe a gafodd sici'wydd ganddo mai efe oedd y
person a addawsai fab i'w wraig ef.

Adn. 12. Dded yn awr dy eiriau i hen] Yr
hyn sydd nid yn unig yn ddymuniad am idd-

ynt gael eu cyflawni, ond hefyd yn weddi am
iddynt ddyfod i ben, ac yn grediniaeth y deu-
ent. Pa fodd y triniwn y bachgen 7—pa re-

olau a gymerwn i'w ddwyn ef i fyny ? Ac y
gwnawn iddo ef?—pa addysg a roddwn iddo,

fel ag i'w gymhwyso i fod yn waredwr i Is-

rael ? Neu, fel y mae ar ymyl y ddalen, pa
helh a wnaefe?— hyny yw, beth a fydd y
bachgen hwn, neu pa beth rhyfedd a wna efe

yn ei oes, gan ei fod i gael ei eni mewn modd
mor hynod, ac i fod yn Nazaread dros ei fywyd?
Adn. 13 Rhag yr hyn oll a ddyicedais

awr dy eiriau i ben. Pa fodd y triniwn

y bachgen, ac y gwnawn iddo ef ?

13 Ac angel yr Arglwydd a ddy-
wedodd wrth Manoa, Rhag yr hyn
oll a ddywedais wrth y wraig, ymo-
cheled hi.

14 Na fwytäed o ddim a ddel allan

o'r winwydden, nac yfed win na diod
gadarn, ac im fwytäed ddim aflan

;

cadwed yr hyn oll a orchymynais iddi.

15 f A dywedodd Manoa wrth ang-
el yr Arglwydd, Gad, atolwg, i ni dy
attal, tra y parotôm fn gafr ger dy
fron di.

16 Ac angel yr Arglwydd a ddy-
wedodd wrth Manoa, Ped attelit fi,

ni fwytawn o'th fara di : os gwnei
boeth-oíFrwm, gwna ef i'r Arglwydd.
Canys ni wyddai Manoa mai angel
yr Arglwydd oedd efe.

17 A Manoa a ddywedodd wrth

wrth y wraig, ymocheîed hi] Tra y byddo y
plentyn yn ei chroth, a thra y rhoddo hi sugn
iddo, adn. 4, 5.

Adn. 14. Na fwyiäed o ddim a ddel allan

o'r winwydden] Gwaharddesid hyn i'r wraig
o'r blaen, adn. 4 ; ac yma rhoddir y g\vr ar
ei wyliadwriaeth rhag iddi droseddu. Nid
yw yr angel yn rhoddi un atebiad i ofyniad
Manoa gyda golwg ar addysg y plentyn, a'i

ddygiad i fyny, rhag iddynt bryderu gormod
yn ei gylch ; ond y mae am iddynt ei adael i

ofal Rhagluniaeth, yr hon a agorai y fíbrdd o'i

flaen . Na fwytäed ddim aflan—hyny yw, na
fwytäed y fam ddim aflan. Na throsedded
reolau Nazareaeth nac luddewiaeth.

Adn. 15. Gad, atolwg, i ni dy attal] Gad i

ni dy berswadio i aros gyda ni ychydig yn.

hwy ; canys yr oedd yn ymbarotoi i ymadael.
Tra y parotôm fn gafr ger dyfron di—yn
ymborth i'th gynal ar dy daith. Ond dichon
ddarfod i Manoa arferyd y mwys-ymadrodd
* ger dy fron,' am na wyddai efe pa un ai yn
fioyd ynte yn aberth yr oedd efe i barotoi ymn gafr, trwy ei fod yn petruso pa un ai dyn
ynte Person Dwyfol oedd yr ymwelydd hynod
hwn.
Adu. 16. Ped attelit ti] Hyny yw, pe bawn

yn aros ; lá fwytawn ö'th fara 'di—neu o'th

FWYD, yr hyn yy^ ystyr y gair bara yn fyn-

ych yn yr ysgrythyr. Os gionei boeth-offrwm
—fel pe dywedasai, Os parotôi dy fn gafr yn
fwyd, ni fwytâf o hono, am mai bôd ysbrydol
ydwyf; ac os parotôi ef yn boeth-offrwm^
bydd yn ofalus rhag i ti ei oft'rymu ef i ddyn,
neu i aagel croedig, ond i Jehofa yn unig.

Nid yw efe yma yn ei wrthod iddo ei hun

;

eithr myn i Manoa fod yn sicr yn ei feddwl
gyda golwg ar ei ymwelydd, cyn ei ofl"rymn

iddo ef yn bersonol. Y mae Angel mawr y
cyfammod yn gwrthod y poeth-oflTrwm yma
iddo ei hun, ar yr un tir ag y gwrthododd efe

wedi hyn ei alw yndda, (Mat. xix. 17,) am ei

fod mewn ' agwedd gwas ;' canys pe buasai yn
derbyn yr oft'rwm hwn iddo ei hun cyn egluro

i Manoa ei fod yn Berson Dwyfol, eallasai ei

145



Offrwm Manoa, BARNWYR XIII. Genedigaeth Samson.

angel yr Arglwydd, Beth yw dy enw,
fel y'th anrhydeddom di panddelo dy
eiriau i hen ?

18 Ac angel yr Arglwydd a ddy-
wedodd wrtho, Paham yr ymofyni am
fy enw, gan eijfoc? yn rhyteddol ?

1

9

Felly Manoa a gymerth fn gafr,

a bwyd-offrwm, ac sJi hoffrymodd ar

y graig i'r Arglwydd. • A'r angel a
wnaeth yn rhyfedd; a Manoa a'i

wraig oedd yn edrych.

20 Canys, pan ddyrchafodd y fflam

oddiar yr allor tua'r nefoedd, yna
angel yr Arglwydd a ddyrchafodd yu
fflam yr allor : a Manoa a'i wraig
oedd yn edrych ar hyny ; ac a syrth-

iasant i lawr ar eu hwynebau.

arwain ef i feddwl fod ereill heblaw Jehofa
yn wrthddrychau addoliad dwyfol. Canys ni

wyddai Manoa—nid oedd ef yn sicr yn ei fe-

ddwl eto pa un ai dyn, ai angel, ai ynte un
mwy, oedd yr ymwelydd hwn. Crybwyllir

hyn fel rheswm dros y mwys-eiriad a arferodd

efe yn adn. 15.

Adn. 17. A Manoa a ddywedodd] Wedi i'r

ymwelydd hynod wrthod oífrwm yn gystal a

bwyd ; Beth yw dy enw—neu dy natur? Fel
y^th anrhydeddom di pan ddelo dy eiriau i

ben—fel y gallom anfon anrhegion i ti os dyn
ydwyt, a cbrybwyll yn barchus am dy dirion-

deb os angel ydwyt, a'th addoli os Bod Dwt-
FOL wyt ti.

Adn. 18. Paham yr ymofyni am fy enw]
Am fy natur a'm bodaeth, gan eifod yn rhyf-

eddol?— y mae efe yma yn hysbysu ar un-

waith pwy ydoedd, trwy wisgo yr un enw ag

a roddir yn Esay ix. 6 i dragwyddol Fab Duw,
yr hwn a elwir yno yn Rhyfeddol, yn gystal

ag yn ' Gynghorwr, y Duw cadarn, Tad tra-

gwyddoldeb, Tywysog tangnefedd.'

Adn. 19. Felly Manoa a gymerthfn gafr]

Yr hwn a fwriadai efe yn adn. 15 ; ac a'ê hoff-

rymodd ar y graig i'r Arglwydd—yn boeth-

otfrwrü, yn nghyda'r bwyd-oíFrwm priodol he-

fyd yn ol y gyfraith, Lef. ii. 1, &c. Yr oedd

presenoldeb a gorchymyn yr angel yn ddigon

awdurdod iddo ef wneuthur hyny, er nad

oedd yn oífeiriad, ac mewn lle gwaharddedig

pe amgen. Ond tybia Yitringa mai yr angel

a gyflawnai brif waith yr offeiriad, yr hyn
oedd llosgi y poeth offrwm ; ac mai y cwbl a

•wnaeth Manoaoeddufyddhau i'r angel, megys
yr ufyddhaodd yr Israeliaid i Elias wedi hyn,

1 Bren. xviii. 34. AW angel a imaeth yn
rhyfedd—eíe a ymddygodd yn unol â'i enw,

adn. 18, trwy ddwyn tân allan o'r graig, fel

yn achos Gedeon, pon. vi. 21, i ysu y poeth-

offrwm, ac wedi hyny esgyn yn nghanol y
fflam, gan ddangos tiwy hyny fod ei natur a'i

sylwedd yn ysbrydol.

Adn. 20. Canys pan ddyrchafodd yfflam
oddiar yr allor] Sef oddiar y rban hono o'r

graig a asanaethai fel allor, ar ba nn y gos-

odwyd yr aberth. Manoa aH wraig—a syrth-

iasant i laivr ar eu hwgnebau—gwnacthant

hyn, raewn rhan, o barch i'r fath berson go-

gòneddus ; ac, mewn rhan, rhag ofn cael eu

14G

21 (Ond ni chwanegodd angel yr
Arglwydd ymddangos mwyach i Ma-
noa, nac i'w wraig) Yna y gwybu
Manoa mai angel yr Arglwydd oedd
efe.

22 A Manoa a ddywedodd wrth ei

wraig, Gan farw y byddwn feirw;

canys gwelsom Dduw.
23 Ond ei wraig a ddywedodd wrtho

ef, Pe mynasai yr Arglwydd ein Uadd
ni, ni dderbyniasai efe boeth-offrwm
a bwyd-offrwm o'n llaw ni, ac ni

ddangosasai efe i ni yr hoU hethau
hyn, ac ni pharasai efe i ni y pryd
hyn glywed y fath hethau.

24 ^ A'r wraig a ymddyg fab, ac a
alwodd ei enw ef Samson. A'r bach-

lladd, ac mewn ffordd o ymbil â Duw am eu
bywyd.
Adn. 21. Ond ni chwanegodd angel yr Ar-

glwydd ymddangos] Trwy ei fod eisioes wedi
rhoddi digon o gyfarwyddyd iddynt yn nghylch

y bachgen. Yna y gwybu Manoa mai angel

yr Arglwydd— nid angel crëedig, ond Angel
mawr y cyfaramod, yr hwn a eilw efe yn
Dduw, adn 22, a'i wraig yn Jehgfa, adn. 23.

Efe a wybu hyn oddiwrth ei weithredoedd
rhyfeddol, adn. 19.

Adn. 22. Ganfarw y hyddwnfeirw] Hyny
yw, byddwn farw yn sicr; canys gwelsom
Dduw— yr oedd yn dyb gyffredin, os gwelai

neb Dduw, y byddai hyny yn farwolaeth

iddo : gwel ar pen. vi. 22.

Adn. 23. Ond ei wraig a ddywedodd wrtho

ef] Tr hon oedd yn llai ei hofn, ac yn gryfach

ei ffydd na'i gr. Fe mynasai yr Arglwydd
ein lladd ni— yma hi a eilw yr Angel nwn
Jehofa, fel y mae yn y wreiddiol ; a defn-

yddia dri rheswm cadarn i gysuro a thawelu
meddwl ei gr: (1) Ni dderbyniasai efe

boeth offrwm a hwyd-offrwm o'w llaw ni—
yr hyn a wnaeth trwy beri i dàn ddyrchafu
o'r graig i'w ysu, yr hyn oedd yn arwydd o

gymeradwyaeth ddwyfol, 1 Bren. xviii. 38.

(2) Ac ni ddangosasai efe i ni yr holl bethau

hyn—sef Person Dwyfol yn ymrithio mewn
gwedd ddynol, ac yn peri i dân gwyrthiol ysu

y poeth-offrwm, ac yna yn esgyn yn fflam

yr allor tua'r nef, i'w gyflwyno megys arogl

peraidd i'r Arglwydd. (3) Ac ni pharasai

efe i ni y pryd hyn glywed y fath bethau—
am enedigaeth mab iddynt yn waredwr i Is-

rael, adn. 5. Yn awr, gan i Jehofa ddangos

amynegu yr holl bethau hyniddynt, gan add-

aw mab iddynt mewn amser dyfodol, yr oedd
yn arwydd sicr nad oedd efe yn meddwl idd-

ynt farw yn ddiatreg. Yr oedd y wraig hon
yn yniresymu yn rhagorol ; a gall pob cred-

adyn ymresymü yn gyffelyb yn ngwyneb ei

ofnau, oddiar yr ystyriaeth o'r hyn a wnaeth
Duw drosto ac erddo. Nis gall yr hwn a rodd-

odd ei Fab i farw drosom, byth fod yn ddi-

fater am ein Iles presenol a tliragwyddol.

Adn. 24. AW wraig a. ymddyg fab] Yn
faan ar ol y weledigaeth hynod hon hi a dde-

chreuodd feichiogi, ac yn yr amser dyladwy
hi a esgorodd ar fab, yn ol gair yr Angel, adn.
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gen a gynyddodd ; a'r Arglwydd a'i

bendithiodd ef.

25 Ac Ysbryd yr Arglwydd a dde-
chreuodd ar amseroedd ei gynhyrfu
ef yn ngwersyll Dan, rhwng Sora ac
Ëstaol.

PENNOD XIV.

A SAMSON a aeth i waered i Tim-
•^ nath ; ac a ganfu wraig*yn Tim-
nath, o ferched y Philistiaid.

2 Ac efe a ddaeth i fyny, ac a fyn-

egodd i'w dad ac i'w fam, ac a ddy-
wedodd, Mi a welais wraig yn Tim-
nath o ferched y Phiiistiaid : cymer-
wch yn awr hòno yn wraig i mi,

3 Yna y dywedodd ei dad a'i fam
wrtho, Onid oes yn mysg merched dy
frodyr, nac yu mysg íy holl bobl,

wraig, pan ydwyt ti yn myned i geisio

3. Ae a alwodd ei enw ef Samson—y mae
yr eiiw hwn yn arwyddo haul bi/chan, ueu
was bychan; a meddylir i'w fam roddi yr
enw hwn iddo er cofFadwriaeth am bryd go-

goneddus yr Angel, adn. 6, neu ynte oddiar

yr ystyriaeth y byddai efe yn oflferyn i ymlid

y tywyllwch o adfyd a chaledi ag yr oedd Is-

rael ynddo yn awr ; neu am y byddai ef yn
was yn llaw Duw i waredu Israel a chospi y
Philistiaid. A'r bachgen a gynyddoad—
mewn maintioli coríforol ; aV Arglwydd a'i

bendithiodd e/"—â'r hoU radau a'r doniáu me-
ddyliol a chorfforol angenrheidiol i'r gwaitb
ag y bwriedid iddo ei gyflawni.

Adn. 25. Ac Ysbryd yr Arglioydd a dde-

chreuodd ar amseroedd ei gynhyrfu e/] I

dosturio wrth gaethiwed erchyJl ei genedl, ac

i deimlo awydd i wneyd rhyw ymdrech i'w

gwaredu o law y Philistiaid. Yji ngwersyll
Dan— neu ' Muhaneh Dan,' fel ar ymyl y
ddalen. Gelwid y lle hwn felly naiU ai oddi

wrth ryfelgyrch y Daniaid, (pen. xviii. II, 12,)

yr hwn, er yn cael ei goffâu ar ol yr hanes
yma, a gymerasai le yn flaenorol ; neu ynte
oddiwrth ryw wersyll arall a ffurfiasai y Dan-
iaid yno er rhoddi rhyw attaliad i fynych
ruthriadau y Philistiaid.

PEN. XIV. Adn. 1. ^ Samson a aetli] Ar
ol iddo gynyddu i oedran gr ; i Timnath—
dinas gyffiniol i'r Philistiaid, yr hon a ddaeth
wrth goelbren i Iwyth Juda, Jos. xv. 57 ; ond
a roddwyd i fyny wedi hyny i Dan, Jos. xix.

43; aca ennilíwyd drachéfngan y Philistiaid,

yn nheyrnasiad Ahas, 2 Cron. xxviii. 18. Ac
a ganfu wraig yn Timnath—nid gwraig briod,

ond meich ieuanc, â'r hon y syrthiodd efe

mewn cariad.

Adn. 2. Ac afynegoddi'w dad aci'wfam]
Er mwyn cael eu cydsyuiad hwy i'w phriodi.

Tr oedd efe yn hyn yn ymddwyn yn ddoeth,

ac yn rhoddi siampl ddylynwiw i bob plant
mewn cyffelyb amgylchiadau ; canys ni ddyl-
ai plant briodi, na rhoddi un cam tuag at hyny,
beb gynghor a chydsyniad eu rhieni, am fod

gwraig o'r Philistiaid dienwaededig ?

A dywedodd Samson wrth ei dad, Cy-
mer hi i mi ; canys y mae hi wrth fy
modd i.

4 Ond ni wyddai ei dad ef na'i fam
mai oddiwrth yr Arglwydd yr oedd
hyn, mai ceisio achos yr oedd efe yu
erbyn y Phüistiaid : canys y Philist-

iaid oedd y pryd hyuy yn arglwydd-
iaethu ar Israel.

ô Yna Sarason a aeth i waered, a'i

dad a'i fam, i Timnath ; ac a ddaeth-
ant hyd winllanoedd Timnath : ac
wele, genaw llew yn rhuo yn ei gyf-
arfod ef.

6 Ac Ysbryd yr Arglwydd a ddaeth
yn rymus arno ef ; ac efe a holltodd

y llew fel yr holltid mýn, ac nid oedd
dim yn ei law ef ; ond ni fynegodd efe

i'w dad nac i'w fam yr hyn a wnelsai.

ganddynt hwy hawl yn eu plant fel rhan o
honynt eu hunain.

Adn. 3. Onidoes yn mysg merched dyfrod-
yr] Yn llwyth Dan, neu yn mysg Uwytbau
ereill Israel. Er nad oedd y Philistiaid o saith

genedl Canaan, à'r rhai y gwaherddid i Israel

briodi, Exod. xxxiv. 16, Deut. vii. 3; eto yr
oeddynt yn ddienwaededig, ac yn aflan eu bar-

ferion fel eilunaddolwyr, ac yn elynion blin i

Israel ; ac felly yr oedd yn beryglus i Israal

ymgyfathrachu â hwynt. Canys y mae hi
wrih fy moddi—nid yn unig am ei fod yn ei

lioffi, ond befyd am fod cymhelliad dwyfol ar

ei feddwl ef i hyny, i'r dyben a grybwyllir
yn yr adnod nesaf.

Adn. 4. Ond ni wyddai ei dad ef nà'i fam
mai oddiwrth yr Arglwydd yr oedd hyn] Er
y gwyddai ef ei hun ond odid trwy ryw ddat-

guddiad neillduol a gawsai. Mai ceisio achos
yr oedd efe yn erbi/n y Philistiaid—os nacäai

y Philistiaid hi iddo ef, efeagymerai hyny yn
acblysur i fyned yn eu herbyn hwy ; ac os

boddlonent iddo ei chael, dysgwyliai i'r Pbil-

istiaid fod yn gaiedig i Israel er ei fwyn ef

;

ac os na byddent, cymerai hyny yn achlysur i

ymosod arnynt. Canys y Philisliaid oedd y
pryd hyny yn arglwyddiaeihu ar Israel—yn
cyfaneddu mewn llawer o'u diuasoedd, yn eu
gosod dan deyrnged iddynt, ac yn eu gor-

tbrymu yn dost mewn amrai ffyrdd.

Adn. 5. Yna Samson a aeth i waered] Ar
ol perswadio ei dad a'i fam i fyned gydag ef,

ond odid trwy ddangos mai oddiwrth yr Ar-
glwydd yr oedd hyn ; ac a ddaethant hyd win-
Uanoedd Timnath—i'r rhai yr aeth Samson ei

hun, gan adael i'w rieni fyned yn mlaen i'r

ddinas. Tybia rhai mai i fwyta grawn yr aeth

Samson i'r winllan, yr hyn nid oedd gyfreith-

lou iddo ei wneuthur fel Nazaread. Àc wele
genaw llew yn rhuo yn ei gyfarfod ef—gan
ymosod arno i'w larpio.

Adn. 6. Ac Ysbryd yr Arglwydd a ddaeth
yn rymus arno ef] I'w nertbu yn ei feddwl â
gwroldeb, ac yn ei gorö" â grym mwy nag ar-

ferol. Ac efe a hoütodd y Ìlcw—gan agor ei

fol ar ei hyd a'i ddwvlaw noethion ; ac yr
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7 Ac efe a aeth i waered, ac a ym-
ddyddanodd â'r wraig ; ac yr oedd hi

wrth fodd Samson.
8 H Ac ar ol ychydig ddyddiau efe

a ddychwelodd i'w chymeryd hi ; ac

a drôdd i edrych ysgerbwd y llew : ac

wele, haid o wenyn a mêl yn nghorff

y llew.

9 Ac efe a'i cymerth yn ei law, ac a
gerddodd dan fwyta ; ac a ddaeth at

ei dad a'i fam, ac a roddodd iddynt;

a hwy a fwytasant : ond ni fynegodd
iddynt hwy, mai o gorff y llew y cy-

merasai efe y mêl.

10 H Felly ei dad ef a aeth i waered
at y wraìg ; a Samsou a wnaeth yno
wledd : canys felly y gwnai y gwr
ieuainc.

oedd hyn yn arwydd iddo ef o'i oruchafiaeth,

trwy yr un gallu, ar y Pbilistiaid. Ac nid
oedd dim yn ei law ef—na. chleddyf, nachyll-
ell, na íFon. Ondnifynegodd efe i'w dad nac
Ì'w fam— naiU ai o ylder, heb chwennych
ymffrostio yn ei nerth ; neu ynte o ocheliad,

rhag i'r Philistiaid ddyfod i wybod yn rhy
fuan pa fath ddyn oedd efe, ac felly gymeryd
mantais annhêg arno.

Adn. 7. Ac a ymddyddanodd â'r wraig]
Yn nghylch y briodas, neu yr ammodau ar

ba rai yr oeddynt i fyned yn nghyd ; ac yr
oeddhi wrthfodd Samson—ar ol iddo gael ym-
ddyddan â hi, yn gystal a phan y gwelodí efe

hi gyntaf. Yr oedd ei chymdeithas a'i hym-
adroddion yn ei foddhau ef, yn gystal a'i

phrydferthwch ymddangosiadol.
Adn. 8. Ac ar ol ychydig ddyddiau] Sef

yn mhen y flwyddyn, yn ol yr Iuddevíon, yr
hyu oedd yr amser gofynol rhwng y dyweddíad
a'r briodas. Nis gallent fod yn ychydig iawn
o ddyddiau, trwy fod mêl oddiwrth y gwenyn
heidiog i'w gaei erbyn hyn yn ysgerbwd y
llew. Ar ol iddo ddyfod yn agos i winllan-

oedd Timnath, efe a gofiodd iddo ladd Uew
yno y tro o'r blaen, ac aeth i edrych am ei ys-

gerbwd ef; a chanfu fod adar ysglyfaethus

wedi difa y cwbl o'r cig, a bod gwenyn wedi
nythu yn ei ysgerbwd ef, yr hyu sydd yn beth

arferol yn y gwledydd hyny. Ymddengys fod

ei rieni ynmyned gydag ef yn awr i Timnath,
ac iddo droio'r neilldu ei hunan y trohwu, fel

y gwnaethai y tro o'r blaen, adn. 5.

Adn. 9. Ac efe aH cymerth yn ei law] Sef
darn o'r crwybr, â'r raêl ynddo ; ac efe a

roddodd beth o hono i'w rieni hefyd, i'w had-

fywio ar eu taith. Ond ni fynegodd iddynt
hwy mai o gorff y llew y cymerasai efe y mél
—rhag y buasent yn petruso ei fwyta o'r fath

le, ac er mwyn dirgelu y dychymyg a roddai

efe ar ol hyn, adn. 14.

Adn. 10. A Samson a wnaeth yno wledd]
Sef gwledd priodas, yn ol arferiad y priodfab

yn ngwlad y Philistiaid.

Adn. 1 1. Cymerasant ddeg-ar-hugain o gyf-
eiUion ifodgydag ef] Y rhai a elwir yn ' blant

yr ystafell briodas,' Mat. ix. 15, ac yn 'gyf-

eiUion y piiodfab,' loan iii. 29. Gwnaeth y
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1

A phan welsant hwy ef, yna y
cymerasant ddeg-ar-hugain o gyfeill-

ion i fod gydag ef.

12 ^ A Samson a ddywedodd wrth-
ynt, Rhoddaf i chwi ddychymyg yn
awr : os gan fynegu y mynegwch ef i

mi o fewn saith niwrnod y wledd, ac
a'i cewch

;
yna y rhoddaf i chwi ddeg

ar hugain o lenllieiniau, a deg pâr ar
hugain o ddillad :

13 Ond os chwi ni fedrwch ei fynegu
i mi

;
yna chwi a roddwch i mi ddeg

ar hugain o lenllieiniau, a deg pâr ar

hugain o wisgoedd. Hwythau a ddy-
wedasant wrtho, Traetha dy ddych-
ymyg, fel y clywora ef.

14 Ac efe a ddywedodd wrthynt,
Allau o'r bwytäwr y daeth bwyd, ac

Philistiaid hyn âg ef yn ol arferiad y wlad, er

anrhydedd i Samson fel priodfab, neu o leiaf

dan y rhith o hyny. Tybia rbai mai i'w wyl-
ied ef y darparwyd y rhai hyn, am yr ofnent

fod ganddo ef ryw ddrwg-fwriad yn erbyn y
Philistiaid yn y briodas hon : ond nis gwydd-
ent hwy eto ddarfod iddo ef ladd y llew, na
dim am ei fawr nerth ef ; gan hyny nis gall-

ent ofni dim oddiwrtho ef mwy na rhyw Is-

raeliad arall.

Adn. 12. Rhoddaf i chwi ddychymyg] Yr
oedd hyn yn arferiad cyff'redin gynt er difyru

y cwmni mewn gwleddoedd o'r fath
;
pob un

yn ei dro yn rhoddi allan ddychymyg, i gaei

ei ddeongli gan y cwmni. Os deonglid ef, yr

oedd y rhoddydd yn talu fforffet i'r cwmni ; os

methid, yr oedd y cwmni yn talu fforffet i'r

hwn a roddasai allan y dychymyg : gwel yr

adfeddyliadau. Os gan fynegu y mynegwch
efi mi ofewn saithniwrnod—canys cedwid y
wledd briodas yn gyffredin cyhyd a hyny,

Gen. xxix. 27; yna y rhoddaf i chioi ddeg-

ar-hugain o lenilieiniau—neu wrthbanau i or-

wedd ynddyut y nos, sef un i bob cyfaill ag
oedd gydag ef, adn. 1 1 ; a deg pâr ar hiigain

ddiilad—y rhai oeddynt gynwysedig o wisg

nwchaf ac isaf. Tybia Clarke mai rhywbeth
tebyg i haylt neu hyke yr Arabiaid a feddylir

wrth y ' llenllieiniau ' hyn, (gwel ar Exod.

xii. 34,) ac mai math ar grys a hugan a elwid

kumja a caftan a feddylir wrth y 'pàr dillad.*

Adn. 13. Yna chwi a roddwch i mi] Bob
un honoch lenllian a phâr o wisgoedd : gwel

ar adn. 12, Traetha dy ddychymyg—yr yd-

ym yn cytuno â'r ammodau.
Adn. 14. Ac efe a ddywedodd wrthynt] A

draethodd ei ddychymyg fel y canlyn : Ailan

o'r hwytliwr y daeth bivyd, ac d'r cryfy daeth

allanfelysdra—braidd ygellir edrycharhwn
fel dychymyg tíg ; canys trwy nad oedd y
ffaith at ba un y cyfeiria yn adnabyddus, nid

oedd un reol trwy ba un y gallent ei ddeongli.

Ac ni fedrent ddirnad y dychymyg—buont

dri diwrnod yn ceisio ei ddirnad, ond yn
metlíu ; ac am hyny cymerasant y llwybr

annhûg a grybwyliir isod. Y bwytaior a'r

crijf yn y dychymyg hwn oedd y llew, a'r

bwyd a'r mdysdra oedd y melt o ba un y cyf-
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o'r cryf y daetti allan felysdra. Ac ni

fedrent ddirnad y dychymyg mewn tri

diwrnod.
15 Ac yn y seithfed dydd y dywed-

asant wrth wraig Samson, Huda dy
r, fel y mynego efe i ni y dych-

ymyg ; rhag i ni dy losgi di a th dy
dad â thân : ai i'n tylodi ni y'n gwa-
hoddasoch? omdfelly y mae ?

1

6

A gwraig Samson a ylodd wrtho
ef, ac a ddywedodd, Yn ddiau y mae
yn gas genyt fi, ac nid wyt yn fy

ngharu : dychymyg a roddaist i feib-

ion fy mhobl, ac dì'í mynegaist i mi.

A dywedodd yntau wrthi, Wele ni'í

mynegais i'm tad nac i'm mam : ac a'i

mynegwn i ti ?

17 A hi a ylodd wrtho ef y saith

niwrnod hyny, tra yr oeddid yn cy-

ranogodd Samson a'i rieni, adn. 9. Ond yn
lle o'r cryf, j mae y Syriaeg a'r Arabaeg yn
darllen, 'o'r chwerw y daeth allan felysdra.'

Yr oedd mêl yn fwyd cyffredin yn y wlad
hôno, Mat. iii. 4.

Adn. 15. Ac yn y seühfed dydd] Y mae
yn debyg iddynt geisio perswadio gwraig
Bamson i hyn ar y pedwarydd dydd, wedi
iddynt hwy fethu, adn. 4; ond wrth ei bod hi

yn annghydsynio, neu yn methu llwyddo, a
hwythau yn gweled fod yr amser bron i fyny,

aethant yn daerach, gan fygwth ei llosgi hi a
th ei tliad, lle y cynelid y wledd, os na hud-
ai hi ei gr i fynegu iddi ystyr y dychymyg,
fel y gallai hithau ei fynegu iddynt hwy. Ond
y mae y lxx, yn nghyda'r Syriaeg a'r Arab-
aeg, yn ei ddarllen, ' Ac yn y pedwarydd
dydd y dywedasant,' &c. Eithr dichon fod yr
Hebraeg yn cyfeirio at y seithfed dydd o'r

WYTHNOS, yr hwn oedd j sabboth ; tra nad
oedd efe ond y j^cdwarydd dydd o'r wledd,
fel y mae yn y cyfìeithiadau uchod. Ai Ì'n

tylodi ni y'n gwahoddasoch ?—trwy gymeryd
eu gwisgoedd oddiam eu cefnau o herwydd
methu honynt ddeougli y dychymyg : gwel
aradn. 12.

Adn. \Q. A gwraig Samson a wyloddwrtho
ç/] Diamau fod ei dagrau yn rhai gwirionedd-
ol, trwy ei bod yn ofni cael ei llosgi yn ol y
bygy thiad, adn. 1 5. Yn ddiau y mac yn gas
genyt fi—pan yr wyt yn peryglu fy mywyd
am gyn lleied peth. Ac nis myncgaist i mi—hyny yw, ni fynegaist ei ddeongliad ; canys
at hyny y mae yn cyfeirio. Wele, tiis myn-
egais i'm tad nac i'm mam— er mor fawr y
carai efe ei rieni, ac er y gwyddai y gallent
hwy gelu y peth, eto ni thybiodd fod yn ddoeth
iddo fynegu ystyr y dycbymyg hyd yn nod
iddyut hwy ; a pha fodd y galiai hi ddysgwyl
yr ymddiriedai efe y fath gyfrinach iddi hi, a
hithau genedl y Philistiaid, pan na wyddai
eto pa un a fedrai hi gadw cyfrinach o'r fath
neu beidio?

Adn. 17^ A hi a lòylodd wrtho ef y saith
niwrnod hyny] Sef yn ystod y gweddílí o hon-
ynt, neu bob dydd o'r pedwar oiaf, er pan fyg-
ythiwyd hi, adn. 15. Ac ar y seithfed dydd

nal y wledd : ac ar y^seithfed dyddjy
mynegodd efe iddi hij; canys yr oedd
hi yn ei flino ef : a'^hi a fynegodd y
dychymyg i feibion ei phobl.

18 A gwr y ddinas a ddywedasant
wrtho ef y seithfed dydd, cyn mach-
ludo yr haul, Beth sydd felysach na
mel ? a pheth gryfach na llew ? Dy-
wedodd yntau wrthynt, Oni buasai i

chwi aredig â'm hanner i, ni chawsech
allan fy nychymyg.

19 1Í Ac sbryd yr Arglwydd a
ddaeth arno ef ; ac efe a aeth i waered
i Ascalon, ac a darawodd o honynt
ddeg-ar-hugain, ac a gymcrth eu hys-
pail, ac a roddodd y parau diliad i'r

rhai a fynegasant y dychymyg : a'i

ddigllonedd ef a lidiodd, ac efe a aeth
i fyny i d ei dad.

y mynegodd efe iddi—ystyr y dychymyg, heb
feddwl y datguddiasai hi y gyfrinach i ftjibion

ei phobl. Gallwn feddwl nad ynganodd hí air

wrtho ef am eu bygythiad hwy, onidê y cy-
merasai efe ryw íi'ordd arall i'w diogelu hi a
th ei thad. Canys yr oedd hi yn eijìino ef—'i deis}'fiadau, eidagrau, a'i hedliwiad par-
liaus nad oedd efe yu ei charu. A hi afyneg-
odd— ystyr y dychymyg, er j gwyddai y
byddai i hyny beri i'w phriod golli y cyng-
wystl, neu fl'orffetio y diUad.
Adn. 18. Cyn machludo yr haul] Ac felly

yn ddigon buan i ennill y cyngwystl. Beih
syddfelysachna mêl?—wrth hyn'awgryment
mai mêliL. feddylid wrth y 'bwyd' a'r 'melys-
dra' yn y dychymyg ; a pheth gryfach na
llew?— yr hwn a olygid wrth y 'bwytiìwr'
a'r ' cryf.' Oni buasui i chwi aredig â'm han-
ner i—hyny yw, oni buasai i chwi ddeftiyddio
fy ngwraig i'w gael ef allan, fel y maedynion,
wrth aredig àg anner, yn troi i'r golwg'ranau
o'r ddaear ag oeddyut o'r golwg o'r blaen.
Efe a'i geilw hi ei anner, am ei bod wedi ei

chysylltu âg ef dan yr un iau. Tybia rhai
mai ymadrodd diarebol yw hwn, yn arwvddo
ei hantfyddlondeb hi i wcly ei gr.
Adn. 19. Ac Ysbryd yr Arglwydd a ddaeth

arno ef] Efe a ysbrydolwyd â gwroldeb a
dewrder anarferoi, a theimlai neith cyfatebol
i'w ddymuniadau. Ac efe a aeth i waered i

Ascalon— un o ddinasoedd y Philistiaid, yn
sefyll oddeutu ugain milldir i'r deau o Tim-
nath, ar lan Môr-y-canoldir. Tybia rhai fod
gyl fawr i dduwiau y Philistiaid yn Asca-
lon yu y cyfamser, pryd y gwisgai dynion eu
dillad goraf, y fath ag oedd arno ef eu heisiau ;

ac mai hyn, yn nghyda dymuniad i gael y
dillad yn ddiarwybod i wr y briodas, oedd y
rheswm paham yr aethai efe mor bell. Ac a
daraicodd o honynt ddcg-ar-hugain— fel y
gallai gael cynifer o barau dillad ag a fl'or-

fl'etiasai i'r rhai a fynegasant y dychymyg,
adn. 12. Nis gallesid cytiawnhau y weithred
hon eiddo Samson, oni buasai ei fod ef wedi
ei gynhyrfu i hyn gan ddylanwad dwyfol, i'r

dyben i gospi y Philistiaid yn ol bwria'd Duw.
Yr oedd Duw vn gwneuthur defnvdd o hono
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20 A rhoddwyd gwraig Samson i'w

gyfaill ef ei hun, yr hwn a gymerasai
efe yn gyfaiU.

PENNOD XV.

A C wedi talm o ddyddiau, yn am-
-^ ser cynauaf y gwenith, Sam-
son a aeth i ymweled â'i wraig â mj^n
gafr; ac a ddywedodd, Mi a âf i mewn

ef, fel y gwna barnwr o'r dienyddwr, i gospi

y rhai a Laeddent gosp, ac a ddedfrydwyd i'w

dyoddef hi. Y mae yn debyg iddo ladd y
dynion hyn trwy eu llindagu, ueu ynte heb eu
gwaedu, trwy nad oedd gwaed ar y dillad, yr
hyn a barasai i'r Philistiaid dybied Samson
yn llofrudd ; a thybia rhai fod dynion gydag
ef i gyífwrdd â'r cyfryw gyrff, a'u dyosg o'u

dillad, neu ynte ei fod ef wedi halogi ei Na-
2areaeth. A'i ddigllonedd ef a lidiodd—yn
erbyn ei wraig, am iddi ddatguddio ei gyfrin-

ach ; yn erbyn gwr y wledd, am eu hym-
ddygiad twyllodrus ato ef trwy ei wraig ; ac
ond odid yn erbyn holl bobl y ddiuas, y rhai a
chwarddent am ei ben wedi iddo gael ei dwyllo
fel hyn. Ac efe a aeth i fyny i dy ei dad—ì
Sora, gan adael ei wraig arol yn Timnath, fel

pe buasai heb briodi. Byddai yn dda i ninau,

yn ngwyneb siomedigaethau a thrallodion y
byd, fyned i fyny i d ein Tad nefol mewn
fifydd a gweddi.
Adn. 20. A rhoddwyd gwraig Samson]

Gan ei thad, pen. xv. 2, i'w gyfaül ef ei hun
—yn wcaig; sef i'rpenaf o 'blant yr ystafell

briodas,' yr hwn a elwid yn benodol yn ' gyf-

aill y priodfab :' gwel ei swydd ef yn cael ei

hegluro ar loan iii. 29. Tybia rhai fod hwn
yn rhy gyfeillgar â gwraig Samson o'r blaen,

ac mai efe a gafodd allan ddirgelwch y dy-
chymyg trwyddi hi ; a thrwy íbd Samson yn
awr wedi gadael ei wraig, yr oedd ei thad yn
meddwl ei bod hi yn rhydd i briodi grarall.
Adfeddyliadau.—Yr oedd yn arferiad yn

rablith yr hen Roegiaid, yn gystal a chenhedl-

oedd ereill, yn amser eu gwleddoedd, i un
roddi allan yr hyu a elwid griphoi, dychy-
mygion, damraegion, neu ymadroddion aneg-

lur a chywrain ; a rhoddid gwobr i'r neb a'u

deoDglai, yr hwn yn gyffredin ydoedd goron

ddail, neu wydraid o win. Y sawl a fethent

eu deongli a gondemnid i yfed llestraid o ddwfr
croy w, neu o win cymysgedig â dwfr y môr,
yr hwn yr oeddynt yu gorfod ei lyncu ar un
traflwnc heb anadlu, tra yr oedd eu dwylaw
wedi eu rhwymo tu ol i'w cefn. Weithiau
rhoddid y goron i'r duw ag y cynelid y wledd
er anrhydedd iddo : ac os nad allai neb dde-

ongli y dychymyg, rhoddid y gwobr i'r hwn a
Toddasai y dychymyg. Cawn amrai anghreifft-

iau o'r dychymygion hyn yn Athenìeus, De-
ipnosoph. lib. x. c. 15, dal. 142, argraff. Ar-
gentorat., a rhai o honynt yn dra thebyg i'r

un uchod o eiddo Samson ; er siampl :

—

1. 'Pwy a ddyry, ac ni ddyry? pwy ni

fedd, ac eto a fedd?'— Gellir dywedyd hyn
am ddychymygwr a'i ddychymyg. Efe a

ddyry y dychymyg, ond ni ddyry yr ystyr

;

y mae y gwrandawydd yn ei feddu, oud ni

fedd y deongliad.
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at fy ngwraig i'r ystafell. Ond ni

chaniatäai ei thad hi iddo ef fyned i

mewn.
2 A'i thad a lefarodd, gan ddywed-

yd, Tybiaswn i ti ei chasâu hi ; am
hyuy y rhoddais hi i'th gyfaül di :

onid yw ei chwaer ieuangaf yn lanach
na hi ? bydded hòno i ti, atolwg, yn ei

Uehi.

2. * Y mae mam yn meithrin ei phlant yn
ei mynwes ; y rhai, er eu bod yn fud, a an-
fonant allan lais eglur dros bob cenedl ar y
ddaear ac ar y môr, at y neb y mynont. Gall

y rhai absenol glywed, a'r rhai byddar glyw-
ed hefyd.'—Y mae yr adroddydd yn dwyn i

mewn Sappho yn ei ddeongli fel hyn : Y fam
a arwydda lythyr ; a'i phlant, y rhai a feith-

rina, yw llythyrenau y wyddor : a'r rhai hyn,

er yn fud, a lefarant ac a gynghorant unrhy

w

un er yn mhell ; er na byddo yr hwn a safo

yn ymyl y neb a'i darlleno yn ddystaw, yn
clywed dim swn.'

3. 'Beth sydd fawr pan enir ef, eithr yn
nghanol ei oes y mae yn fychan, ac yn ei hen-

aint y mae drachefn yn fwyaf oll?'—Cyfeiria

hyn at gysgod, yr hwn ar gyfodiad yr haul
sydd yn hir ; ganol dydd, pan y mae yr haul
yn union uwchben, y mae yn fyr ; ac ar fach-

îud haul, ymestyna eilwaith tua'r dwyrain,
fel y gwnai yn y bore tua'r gorllewin.

4. ' Y mae dwy chwaer, y naili yn cenbedlu

y llall, a'r hon a genhedlwyd yn fam i'r un a'i

cenhedlodd.'

—

Dydd a nos a ddeonglant y dy-
chymyg hwn.

5. Y canlynol a gymerwyd o Theognis

:

—
' Morwr marw a'm geilw i'w d ; ac er ei fod

yn farw, efe a lefara â genau byw.'—Hwn yw
math ar gragen-bysgodyn hir, ar ba un yr

oedd y bardd yn nghylch ymborthi; a'r gen-

au, â plia un y llefarai, a gyfeiria at y defn-

yddiad o'r gragen fel udgorn.

PEN. XV. Adn. 1. Ac wedi talm o ddydd-
iau] Yn mhen blwyddyn, yn ol rhai

; yn am-
ser y cynauaf gwenith—dechreuai cynauaf y
gwenith oddeutu y Sulgwyn, a chynauaf yr

haidd oddeutu y pasg, neu o gylch saith wyth-
nos yn gynarach. Samson a aeth i ymweled
ä'i wraig â mn gafr—fel arwydd ei fod am
gymodi â hi. Pr y&tafell— yr oedd gan y
gwragedd yn y dwyrain eu hystafelloedd neill-

duol, ar wahan i eiddo eu gwr. Ond ni chan-

iatäai ei thad—am ei bod hi yn awr yn briod

â gr arall. Hawdd y gallasai Samson ym-
wthio i mewn gyda'i nerth mawr, ond pwyll-

odd er cael clywed pa beth oedd gan ei thad

i'w ddywedyd wrtho.

Adn. 2. Tybiaswn i ti ei chasâu] Pan yr

ymadewaist a hi. Ond nid oedd hyn yn rhes-

wm digonol ; a dylasai ef geisio eu cymodi, ac

nid ei rhoddi hi ir arall lieb ei gydsyniad ef.

Onid yw ei chwaer ieuangaf yn lanach na
hi?—yr oedd priodi chwaer ei wraig tra yr

oedd y llall yn fyw, yn cael ei wahardd yn

bendant gan gyfraith Moses, Lef xviii. 18 ; ac

am hyny dichon i'r cynygiad hwn greuloai

Samson yn fwy.

Adn. 3. Difeiach ydwyfy waith hon na'r
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3 ^ A Samsoii a ddywedodd wrtli-

ynt, Difeiach ydwyf 7 waith hon na'r

Philistiaid, er i mi wneuthur niwed
iddynt.

4 A Samson a aeth ac a ddaliodd

Philistiaid] Y rhai yn gyntaf a hudasent ei

wraig i gael allan y dychymyg, ac wedi hyny
a*i rhoddasent hi ir arall, pen. xiv. 15—20.

Er i mi wneuthur niwed iddynt—trwy losgi

eu fFrwythau. Br y gall hyn ymddangos fel

gweithred ddialedd personol, eto y mae yn
amlwg fod Samson yn ymddwyn fel barnwr,
(canys y cyfryw ydoedd,) ac fel dialydd y ni-

weidiau cyhoeddus a ddyoddefasai ei bobl ef

oddiwrth y Philistiaid.

Adn. 4. A Samson a aeth ac a ddaliodd dri

chant Iwynogod] Y mae llawer o ddadlu
wedi bod yn nghylch ystyr y gair shualim,
rhai yn barnu ei fod yn meddwl llwynogod
neu ryw greaduriaid cyffelyb, ac ereill ei fod

yn golygu dyrneidiau neu ysgubau d.
Bydd i rym y gwrthddadleuon yn erbyn y
cyfieithiad cyffredin gael ei wanychu trwy yr
ystyriaethau canlynol : (1) Fod llwynogod
yn dra lluosog yn Nghanaan, fel y mae yn
eglur oddiwrth y crybwylliad raynych am
danynt yn yr ysgrythyrau, ac oddiwrth fod

amrai leoedd wedi cael eu henwau oddiwrth-
ynt. Ymddengys eu bod mor aml nes yr
oedd hyd yn nod eu cenawon, neu y llwynog-
od bychain, yn difwyno y gvvinllanoedd, Cau.
ii. 15. Cwyna Jeremia fod y llwynogod yn
rhodio mynyddoedd Judea, Galar. v. 18; a
chrybwyllir am danynt fel yn dringo muriau,
Neh. iv. 3, Salm lxiii. 10. Cyffelyba Ezeciel

y gaubroffwydi lluosog i'r creaduriaid hyn,
pen. xiii. 4. Yn Jos. xv. 28, cawn le a elwir

Hasarsuál, 'llys y llwynog;' ac yn Jos. xix.

42, Saalabbin, 'y Uwynogod,' yn ddiamau
oddiwrth amledd y creaduriaid hyny yn y
dalaeth. A chrybwyllir am ' wlad Sual,^ neu
y 'Uwynog,' yn 1 Sam. xiii. 17. (2) Ni ddy-
wedir i Samsou eu dal hwynt ei hun; er na
foasai dim hynod yn hyny, trwy fod yr Ar-
glwydd yn ei ragluaiaeth yn ei gynorthwyo i

flino y Philistiaid trwy y creaduriaid hyn, er

darostwng eu balchder hwynt, a'u cospi am
orthrymu ei bobl ef (3) Ni ddywedir iddo
eu dal hwynt oU mewn un diwrnod: gall

ddarfod iddo dreulio llawer ddyddiau, a'i

fod yn cael ei gynorthwyo gan lawer ddwy-
law, i ddal y llwynogod hyn er dial ar ei el-

ynion. (4) Mewn gwledydd ereill, lle yr
oedd bwystfilod rheibus yn anamlach, dang-
hoswyd niferoedd mawrion ar unwaith. Mewn
arddanghosiad cyhoeddus i ddinasyddion Rhu-
fain, danghosodd Sylla 100 o lewod ; Cesar,
400; a Pompey, gerllaw 600. Gollyngodd
yr amherawdwr Probus yn rhydd yn y chwa-
reufa, ar unwaith, 1,000 estrys, 1,000
geiiw, 1,000 faeddod gwylltion, 1,000 o eifr

danys, a lluoedd aneirif fwystfilod ereill : a
phryd arall danghosodd 100 o lewpardiaid
Libya, 100 Syria, a 300 o eirth.—Y mae y
creadur a elwir shual yn cael ei ddarluuio
gan naturiaethwyr, ac ymdeithwyr yn Judea,
fel anifel rhwng blaidd a llwyrìog. Hassel-
quist, yr hwn a fu yn y lle, ac a welodd am-
rai honynt, a'i geilw ef 'llwynog bychan y

dri chant o Iwynogod ; ac a gymerth
ífaglau, ac a drôdd gynífon at gyn-
íFon, aca osododdun ífagl rhwng dwy
gynffon yn y canol.

5 Ac efe a gyneuodd dân yn y jffagl-

dwyrain.' Y maent yn lluosog yn y dwyrain,
ac yn fynych yn dyfetha hen bobl á phlant.

—

Y mae Dr. Kennicott, modd bynag, yn dadlu
yn erbyn y cyfieithiad cyffredin. Ebai efe,
' Y mae y tri chant Iwynogod a ddaliwyd
gan Samson wedi bod mor fynych yn wrt'h-

ddrych gwawd a chwerthiniad, fel ag y dylem
ystyried pa un a all y geiriau oddef cyf-

ieithiad mwy rhesymol ; canys heblaw yr an-
nhebygolrwydd a gyfyd yma oddiwrth nifer

j llwynogod hyn, y mae y defnydd a wnaed o
honynt yn bur hynod hefyd. Pe buasai y
creaduriaid hyn wedi eu clymu gynjfon wrí'h

gynffon, j mae yn debyg y buasent yn tynu
wahanoi ffyrdd, ac ganlyniad yn sefyll yn
yr unfan ; tra y buasai ffagl wedi ei c'hlymu
wrth gynffon pob Ilwynog ar ei ben ei hun yn
llawer tebycach i ateb y dyben a fwriedid
yma. I osgoi yr anhawsderau hyn, sylwyd
yn dda fod y gair shualim, a gyfieithir yma
yn Uwynogod, yn arwyddo hefyd dyrneidiau,
Ezec. xiii. 19, dyrneidiau haidd ; os bydd i

ni adael allan y Iythyren vau, yr hon a osod-
wyd i mewn neu a adawyd allan, bron fel y
mynai un, mewn geiriau ereill. Y mae nid
llai na saith o ysgriflyfrau Ilebreig heb y
Iythyren hôno yn y lle hwn, ac yn darllen
shealim. Os caniateir y cyfieitbiad hwn, ni a
welwn i Samson gymeryd tri chaat ddyrn-
eidiau neu ysgubau d, a chant a hanner o
ffaglau; ddarfod iddo droi yr ysgubau ben at
ben, a rhoddi fiaglen rhwng y ddau ben yn y
canol ; ac yna, gan danio y ffaglenau, 'efe a
anfonodd y tân i dfaesydd y Philistiaid. Yn
awr y mae yr un gair yn cael ei arfer ddwy-
waith mewn un bennod (Ezec. xiii. 4 a 19);
yn yr adnod flaenaf yn arwyddo llwynogod^
ac yn jv o\a.{ dyrneidiau : ac yn 1 Bren. xx.
10, lle yr ydym ni yn ei gyfieithu yn ddym-
eidiau, llwynogod ydyw yn y cyfieithiad

Groeg.'— Ý mae ymresymiad Dr. ÍCennicott
yn y rhan flaenaf o'r ferniadaeth hon, wedi ei

ateb eisioes ; y rhanau ereill a ystyrir isod.

'Er fod saith ysgriflyfr,' ebai 'Clàrke, 'yn
cytuno yn y darlleniad ag y dadleuir drosto
gan Dr. Rennicott, eto y mae yr holl gyfieith-
iadau yr ochr arall ; ac nid wyf fi yn canfod
dim o'i le yn y cyfieithiad cyffredin.* Ac a
gymerth ffaglau— wedi eu gwneuthur ryw
ddefnyddiau a gymerent dân yn ebrwydd, ac
a barhaent i gyneu am hir amser. Ac 'a drôdd
gynffon at gynffon— gan eu clymu wrth eu
gilydd ; ac a osododd un ffagí rhicng dwy
gynffon yn y canol— pe rhoddasai efe ffagl

wrth bob un, yr hyn a dybia Dr. Kennicott
yn fwy rhesymol, buasai y creadur, ar ol ei

ddychrynu yn naturiol gan y n, yn myned
ar unwaith i ymguddio, acfelly buasai amcan
Samson yn cael ei siomi. Ond wrth glvmu
dau yn nghyd gerfydd eu cynffonau, by'ddai
iddynt dynu yn groes i'w gilydd wrth geisio
rhedeg wahanol ft'yrdd, yr hyn a arafai eu sy-
mudiad, ac a'u cadwai yn hwy yn y fan Ile vr
oeddynt i'w ddinystrio.' Hefvd, a'ttaliai Jivn
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au, ac a'u gollyngodd hwynt i ydau y
Philistiaid ; ac a losgodd hyd yn nod
y dasau, a'r d ar ei droed, y gwin-
llanoedd hefyd, aW olewwydd.

6 Yna y Philistiaid a ddywedasant,
Pwya wnaeth hyn? Hwythau a ddy-
wedasant, SamsondawyTimniad; am
iddo ddwyn ei wraig ef, a'i rhoddi i'w

gyfaill eí. A'r Philistiaid a aethant i

ìyny, ac a'i llosgasant hi a'i thad â

thân.

7 ^ A dywedodd Samson wrthynt,
Er i chwi wneuthur fel hyn, eto mi a
ymddialaf arnoch chwi ; ac wedi hyny

j peidiaf.

8 Ac efe a'u tarawodd hwynt glun
a morddwyd â lladdfa fawr : ac efe

a aeth i waered, ac a arhosodd yn
Dghopa craig Etam.

iddynt ffoi i'w tyllau, ac ymdaenu yn mhell-
ach nag y bwriadai efe ; canys ei amcan oedd
difa d y Philistiaid yn unig, heb gyô'wrdd âg
eiddo yr Israeliaid.

Adn. 5. Ac a'u gollyngodd hwynt] Nid ar

unwaitb, ond yn olynol, ac mewn gwahanol
fanau, fel na fyddai iddynt rwystro eu gilydd,

na rhedeg oll i'r un maes. Ac a losgodd hyd
yn nod y dasau—y sypynau gwenith ag oedd-

ynt wedi eu casglu yn nghyd yn y maesydd,
a'r dasau haidd ag oeddynt yn yr ydlanau,

canys yr oedd y cynauaf haidd saith wythnos
yn gynarach. Ymwthiai y llwynogod yn nat-

uriol rhwng y rhai hyn, er ceisio ymguddio.
A'rd ar ei droed—neu heb ei fedi ; yr hwn,
gan ei fod yn addfed, ac yn sych raewn gwlad
boeth, a gymerai dân yn hawddach. Y gwin-
llanoedd hefyd, aW olewwydd— mân ganghen-
au pa rai, yn nghyda'r borfa sych rhwng y
coedydd, a losgid yn hawdd. Os gofynir,
* Paham na roddasai efe yr Israeliaid ar waith

i losgi y rhai hyu V gellir ateb, Am ei fod yn
ewyllysio eu cadw hwy rhag y dygasedd a'r

niwed ag y gosodasai hyny hwynt yn agored

iddynt ; ac hefyd, i siomi balchder y Philist-

iaid trwy wneuthur creaduriaid direswm yn
oflFerynau i'w blino.

Adn. 6. Pwy a wnaeth hyn ?] Y mae yn
debyg i Samson wneuthur y difrod yn y nos,

ac iddynt hwythau ofyn hyn bore dranoeth.

Samson daw y Timniad—sef mab-yn-nghyf-
raith y gr o Timnath. Casglent hyn oddi

wrth ei fygythiad ef, adn. 3, ac hefyd oddiar

yr ystyriaeth o'r cam a gawsai. Llosgasant

'hi— am y niwed ag y bu hi yn achlysur i'w

ddwynt arnynt hwy. Yr oedd y Philistiaid

wedi bygwth ei ' llosgi hi athei thad âthân,'

pen. xiv. 15 ; ac i ochelyd hyn, hi a fradych-

odd ei gr : ac yn awr, yr hyn a ofnai a ddaeth

arni ! AH thad—yr hwn yr edrychid arno fel

prif achos arall o'r niwed a wnaed, trwy iddo

roddi ei ferch, gwraig Samson, i r arall.

Neu 'd ei thad,' fel y mae yn y Syriaeg a'r

Arabaeg, ac fel y bygythiwyd.
Adn, i. Er i chwi wneuthur fel hyn] Ym-

ddengys oddiyma i'r Philistiaid losgi ei wraig

a th ei thad i'r dyben i geisio ei foddhau ef,
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9 f Yna y Philistiaid a aethant i

fyny, ac a wersyllasant yn Juda, ac a
ymdaenasant yn Lehi.

10 A gwr Juda a ddywedasant,
Paham y daethoch i fyny i'n herbyn
ni ? Dywedasant hwythau, I rwymo
Samson y daethom i fyny, i wneuthur
iddo ef fel y gwnaeth yntau i ninau.

1

1

Yna tair mil o wr o Juda a aeth-
ant i gopa craig Etam, ac a ddywed-
asant wrth Samson, Oni wyddost ti

fod y Philistiaid yn arglwyddiaethu
arnom rii ? paham gan hyny y
gwnaethost hyn â ni ? Dywedodd
yntau wrthynt, Fel y gwnaethant
hwy i mi, felly y gwnaethym inau
iddynt hwythau.

12 Dywedasant hwythau wrtho,
rth rwymo di y daethom i waered,

rhag iddo wneyd ychwaneg o niwed iddynt.

Pe gwnaethent hyn o'r blaen, gallasai edrych
fel cyfiawnder tuag ato ef ; oud yn awr y mae
fel dialedd am eu coUed eu hunain, a chariad

at eu llesâd eu hunain. Ac wedi hyny ypeid-
iaf—hyny yw, ni pheidiaf nes i mi ddial ar-

noch yn mhellach am orthrymu Israel.

Adn. 8, ^c efe d'u tarawodd hwynt glun a
morddwyd] Tybia rhai fod hyn yn arwyddo
iddo ladd eu gwr traed a'u gwr meirch;
ereill, iddo eu troedio neu eu cicio i farwolaeth

;

ac ereill, iddo eu sathru i farwolaeth, heb fod

ganddo un arf angeuol yn ei law. Ond dichon

mai ymadrodd diarebol yw y geiriau, yn ar-

wyddo dinystr cyfFredinol. Ac a arhosoddyn
nghopa craig Etam—ond odid mewn ogof yno.

Etam oedd ddinas yn Uwyth Juda,2 Cron. xi.

6, oddeutu pedair milldir o du y deau i Beth-

lehem. Aeth Samson yma i aros am enyd, fel

y gallai weled pa gynlluniau a gymerai y
ÌPhilistiaid rhagUaw. Nid yw yn ymddangos
iddo ef gael gorchyrayn gan Dduw i godi

byddin, fel Gedeon, Jephtha, ac ereiU, er gwa-
redu Israel oddiwrth iau y Philistiaid ; eithr

yr oedd efe i'w gwanhau a'u brawychu hwy,
fel y byddai i'w arswyd beri iddynt leihau eu

creulondeb.

Adn. 9. Lehi] Gwel ar adn. 14, 17.

Adn. 10. / rwymo Samson y daethom i

fyny] Ymddengys nad oedd gan y Philistiaid

un bwriad i ymosod ar yr Israeîiaid y pryd

hyn, os rhoddent hwy Samson i fyny iddynt

hwy ; i wneuthur iddo e/—hyny yw, i'w ladd

ef, feí y lladdasai yntau lawer o'u cenedl hwy,

adn. 8.

Adn. 11. Yna tair mil o wr Juda] Rhaid

eu bod yn gwybod am ei ddirfawr nerth ef,

pan yr âi cynifer yn nghyd ato. Paham gan
hyny y gwnaethost hyn â ni?— y mae dy
ymddygiad hwn yn eu herbyn hwy yn sicr o

effeithio yn drwm arnom ninau hefyd : bydd

eiu trethoedd yn drymach, a'n caethiwed yn

fwy, os na fydd i lawer o honom golli ein byw-

yd hefyd. Fel y gwnaethant hwy i mi—ttwy
hudo ei wraig, ac wedi hyny ei llosgi : neu

ynte efe a gyfrifai yr hyn a wnaethai y Pbil-
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ac i'tL roddi yn llaw y Philistiaid. A
Samson a ddywedodd wrthynt, Tyng-
wch wrthyf, na ruthrwch arnaf fi eich

hunain.

13 Hwythau a'i hatebasant ef, gan
ddywedyd, Na ruthrwn : eithr gan
rwymo y'th rwymwn di, ac y'th rodd-

wn yn eu Uaw hwynt; ond ni'th ladd-

wn di. A rhwymasant ef â dwy raff'

newydd, ac a'i dygasant ef i fyny o'r

graig.

14 ^ // phan ddaeth efe i Lehi, y
Philistiaid a floeddiasant wrth gyfar-

fod âg ef. Ac Ysbryd yr Arglwydd

istiaid i'w genedl ef o bryd i bryd, fel wedi
ei wneuthur iddoef fel bainwr y genedl.

Adu. 12. 1'th roddi yn llaw y Philistiaid]

Bwriadent hyn, níd o ddrwg-ewyllys i Sam-
son, eithr rhag ofn y Pliilistiaid. Tynywch
wrthyf na ruthrwch arnaf fi eich hunain—
hyny yw, na leddwch fi. Y niae yn ddiamau

y gallasai efe ei amddiífyn ei hun, a'u lladd

hwythau, pe cynygiasent ruthro arno, er eu
bod yn dair mil o rifedi ; ond ni ewyllysiai

efe dywallt gwaed ei genedl ei hun: yr oedd
yn well ganddo gymeryd ei rwymo, a'i roddi

yn Uaw ei elynion, na hyny. Eto nid oedd
gwaith gwr Juda fawr well na llofruddiaeth,

pan y traddodent ef i'r rhai a geisient ei ein-

ioes.

Adn. 13. Na ruthrwn] Hyny yw, ni'th

laddwn di ; ni wnawn ddim ond dy draddodi

iddynt hwy yn rhwym. A rhwymasant ef â
dwy raff newydd— un am ei ddwylaw, a'r

llaíl am ei draed, neu am ei fteichiau, adn.

14. Ac aH dygasant ef i fyny o'r graig—y

n

debygol o ogof ag ydoedd yn nghraig Etam,
adn'. 8.

Adu. 14. A phan ddaethefe i Lehi] Oddeu-
tu chwe milldir o Etam ; y Philistiaid a
fioeddiasant wrth gyfarfod äg cf—o orfoledd

fodeu gelyn mewn dalfa. Ac Ysbryd yr Ar-
glwydd a ddaeth arno ef—yn ysbryd o wrol-

deb a nerth annghyffredin, fel o'r blaen, pen,

xiv. 6, 19. AW rhaffau oedd am eifreichiau

aaethantfel llin alosgasid yn tän—nid oedd-
ynt ddim cryfach na rhatfau o ludw o'i flaen ;

a'r rhwymau a ddattodasant— Hebraeg, 'a
doddasant oddiam ei ddwylaw ef,' fel cyr o

flaen tân, neu eira yn ngwres yr haul. Dichon
fod ei freichiau ef wedi eu rhwymo wrth ei

gorff' âg un raff ar draws y ddwy elin, a bod ei

ddwylaw wedi eu rhwymo wrth eu gilydd â'r

llall, er ei ddiogelu yn sicracb ; modd bynag,
eftì a gafodd ei freichiau yn rhyddion gyda'r
hawsder mwyaf.

Adn. 15. Ac efe a gafodd én asyn ír] Ác
felly yn fwy gwydyu a chryf. Ònd tybia

Clarke fod y gair teriyah, yr hwn a gyfíeithir

yma ír, i'w ddeall fel yn arwyddo cyfiwr
pydredig yr asyn, ar gyfrif yr hyn y gallai

efe yn hawddach ei dynu yn rhydd. Yr oedd
Lyn, ebai efe, ' yn amgylchiad priodol i'w gofl:'-

âu gan yr hanesydd, ac yn arwydd o raglun-

iaeth Duw : ond pe deallem ef am asgwrn tr,

newydd ei ysgaru o ben asyn, nid ymddengys
yr amgylchiad yn werth ei goflàu.' Ac a

a ddaeth arno ef ; a'r rhaíFau oedd ara

ei freichiau a aethant fel llin a losg-

asid yn tân, a'r rhwymau a ddattodas-
ant oddiam ei ddwylaw ef.

15 Ac efe a gafodd ên asyn îr; ac a
estynodd ei law, ac a'i cymerodd, ac
a laddodd â hi fil o W}^.

16 A Samson a ddywedodd, A gên
asyn, pentwr ar bentwr ; â gêu asyn

y íleddais fil o wr.
17 A phan orphenodd efe lefaru,

yna efe a daflodd yr ên o'i law, ac a
alwodd y lle hwnw Ramath-lehi.

18 ^ Ac efe a sychedodd yn dost

;

laddodd â hi fil o wí/r— un ond odid ar bob
ergyd. Tybiodd rhai fod y Philistiaid hyn ar y
pryd yn anarfog, ac wedi eu taraw â dychryn
mawr, gan ofni y byddai i'r tair mil o wr
Juda gynortliwyo Samson. Ond diamau fod

hyn i'vv briodoli yn benaf i allu a rhaglun-
iaeth Duw, yr hwn fel hyn a gyflawnai ei

addewid i'w bobl, y byddai i ungrerlid mil,

ac nad allai neb sefyll o'u blaen, Jos. xxiii. 10.

Adn. IG. A gên asj/ìì, pentwr ar bentwr]
Fel pe dywedasai, Lleddais ddigon i wneyd
nid yn unig un pentwr, ond dau bentwr neu
fwy gelaneddau. A gcn asyn y lleddaisfil

wýr—tybia Scott fod Samson yma yn canu
ei glod ei hun, yn lle rhoddi y gogoniant i

Dduw ; ond nid yw hyny yn debyg, gan ei

fod ddwywaith yn y gân hon yn cydnabod
gwaelder yr offeryn, sef 'gC'U asyn ;' ac ya
adn. 18 efe a addefa mai yr Arghwdd a rodd-

asai iddo y fuddugoliaeth hon. 'Nis gallaf fi

weled priodoldeb y cyfieithiad hwn o'r geiriaa

Ilebreig bilchi hachamor, chamor chamorath-
ayim,' ebai Claike :

' yr wyf tì yn credu y
dylent gael eu cyfieithu fel hyn :

' A gên yr
asyn hwn, asyn (ebol) dau asyn ; à gên yr
asyn hwn y lleddais fil o wr.' Ymddengys
mai tân orfoleddus oedd hon ar yr achlysur;
ac y mae y geiriau yn cael eu cyfieithu yn
amrywiol yn y cyfieithiadau, a chan esbon-

wyr.* 'Y mae yn hynod na ddarfu i wr
Juda ddyfod yn awr, o leiaf, i'w gynorthwyo
ef. Eithr yr oedd efe i fod yn gysgod o hono
Ef, yr hwn a sathrodd y gwinwryf ei bun,*

—

Benson. Ond gwel yr adfeddyliadau yn ni-

wedd pen. xvi.

Adn. \7- A phan orphenodd efe lefaru]

Neu ganu y gân uchod amrai weithiau dros-

odd ; efe a 'dofiodd yr ên o'i laic—efe a'i dal-

iai yn ei law tra yn canu, gan ddangos i bawb
trwy ba fath ofteryn gwael y iboddasai Duw
iddo y fuddugoliaeth ; ac wedi iddo orphen,

efe a'i taflodd ar y ddaear fel peth diwerth o
hyny allan. Ac a alwodd y lle htcnio Ra-
math-lehi— hyny yw, 'codiad' neu 'dafliad

ymaith yr Cn.' Cododd hi oddiar y ddaear i

ddechreu, a chododd hi diachefn fil o weithiau

i daro y Philistiaid ; ac yna tofiodd hi ymaitli

ar ol gorphen ei walth ; ac ete a roddodd i'r

lle yrenwhwn i fytholi coftadwriaeth y weith-

red. Y mae yn debyg mai Lchi oedd enw y
Ue o'r blaen, adn. 9, 14 ; ac yn awr chwaneg-
wyd Bamath ato, i arwyddoddarfod ìáàogodi
yr Gn yn erbyn ei elvnioD, a'u lladd hwynt.
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ac a lefodd ar yr Arglwydd, ac a ddy-
wedodd, Tydi a roddaist yn llaw dy
was yr ymwared mawr yma : ac yn
awr a fyddaf íi farw gan syched, a
syrtìiio yn llaw y rbai dienwaededig ?

19 Ond Duw a holitodd y cilddant

oedd yn yr ên, fel y daeth ailan ddwfr
o hono ; ac efe a yfodd, a'i ysbryd a
ddycbvíelodd, ac efe a adfywiodd : am
hyny y galwodd efe ei henw En-hac-

Adn. 18. Ac e/e a sychedodd yn dost'] Yr
hyn oedd efFaith naturiol y llafur mawr ag yr
aethai efe trwyddo ; er y tybia rhai, yn ddi-

saii, mai cerydd arno oedd y syched mawr
hwn, am na roisai y gogoniant i Dduw yn y
gân uchod. Tydi a roddaist yn llaio dy was
yr ymwared maior yma—yr oruchafiaeth uch-

od ar y Philistiaid trwy ladd mil o honynt â
gên asyn, yr hyn oedd yn arwydd ac yn ernes

ymwared mwy ar ol hyn. Ac yn awr a

fyddaf fi farw gan syched—ar ol cael achub
fy mywyd mewn modd mor hynod ? A syrtJi-

io yn llaw y rhai dienwaededig— sef y Phil-

istiaid. Byddai hyn ynorfoleddmawr iddynt

hwy, ond yn gwmwl ar ogoniant a chyfammod
Duw.
Adn. 19. Ond Duw a holUodd y cilddant

oedd yn yr ên] Neu yn hytrach, fel y gellir

cyfieithu y wreiddiol, 'Duw a holltodd y graig
ag oedd yn Lehi,' fel ag i beri i fifynnon darddu
allan o honi, Lehi neu lechi yw y gair He-
breig am ên ; ac arferai yr luddewon alw
creigiau ysgythrog yn gilddannedd : gwel
Scheuchzer, Houbigant, Waterland, Dodd, &c.

A^i yshryd addychwelodd—hyny yw, adfyw-
iwyd ei natur a'i deiraladau yn hynod trwy
iddo yfed. Am hyny y galwodd efe ei henw
JEn-haccore—sef 'ffynnon y llefwr,' neu 'yr

erfyniwr,' i goffâu daioni Duw yn caniatâu

iddo ddwfr i dori ei syched pan y llefodd efe

aroo. Yr hon sydd yn Lehi hyd y dydd hwn
—pryd yr oedd yr hanes yn cael ei hysgrif-

enu. Dyvved ymdeithwyr diweddar fod y
ffynnon hon i'w gweled eto yn nghyffiniau

Eleutheropolis, yr hon yn debygol yw yr hen
Lehi.

Adn. 20. Ac efe a farnodd Israel] Hyny
yw, efe a amddiffynai eu hachos, ac a ddialai

ar eu gorthrymwyr. Yn nyddiau y Philist-

iaid— sef tra yr oedd y Philistiaid yn ar-

glwyddiaethu arnynt, o law y rhai nis gallodd

efe ddim ond dechreuea gwaredu hwynt, pen.

xiii. 5. Ugain mlynedd— y mae yn amlwg
oddiyma nad yw blynyddoedd y barnwyr i

gael eu hysgaru oddiwrth flynyddoedd y caeth-

iwed neu y goithrymder, ond i gael eu cynwys
ynddynt, yr hyn sydd o bwys mawr i ni sylwi

arno wrth geisio egluro y rhan ddyrys ymao'r
amseryddiaeth ysgrythyrol. Y mae Talmud
Jeriisaleni yn darllen yma ddeugain mlyn-
edd; oud ni chydnabyddir hyn gan un ysgrif-

lyfr Hebreig na chyfieithiad. Yn ol Calmet,

dechreuodd yr ugain mlynedd hyn o lywodr-

aeth Samson yn y ddeunawfed flwyddyn o

tìdarostyngiad Israel i law y Philistiaid ; ac

yr oedd efe yu farnwr mown un cwr o'r wlad,

ar yr un pryd ag yr oedd Eli yn archoffeiriad

inewncwr arall.
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core, yr hon sydd yn Lehi hyd y dydd
hwn.

20 Ac efe a farnodd^Israel yn nydd-
iau y Pbilistiaid ugain mlynedd.

PENNOD XVI.

"Y^NA Samson a aeth i Gaza ; ac a
-*- ganfu yno buteinwraig, ac a aeth

i mewn ati hi.

2 A mynegwyd i'r Gaziaid, Gan ddy-

Adpeddyliadau. — Y mae llosgiad d y
Philistiaid trwy y llwynogod a'r ffaglau yn
amgylchiad pur hynod ; ac y mae Ovid, yn

y pedwarydd llyfr o'i Fasti, yn adrodd hanes
ag sydd yn dwyn tebygolrwydd mawr iddo, os

nid yn cyfeirio ato. Sylwedd yr holl hanes yw
hyn : Yr oedd yn arferiad yn Rhufain, yn mis
Ebrill, i ollwng yn rhydd yn y chwareufa ni-

fer Iwynogod, gyda ffaglau goleuedig ar eu
cefnau ; ac yr oedd y Rhufeiniaid yn cael hyf-

rydwch mawr wrth weled y creaduriaid hyn
yn rhedeg oddeutu nes eu rhostio i farwolaeth
gan y fflamiau a'u hamgylchynent. Ewyllys-
iai y bardd gael gwybod pa beth oedd dechread
yr arferiad yma ; a mynegwyd iddo fel y can-

lyn gan hen r o ddinas Carseoli :
' Bachgen-

yn chwareus, oddeutu deng mlwydd oed, a
ddaliodd Iwynog yn ymyl prysglwyn, yr hwn
a ddygasai ymaith lawer o ieir y gymydog-
aeth. Ar ol gwisgo ei gorff â gwellt a gwair,

efe a* osododd dân ynddo, ac a oUyngodd y
llwynog yn rhydd. Y llwynog, i'r dyben i

ochelyd y ffiamiau, a redodd i'r cae d, yr
hwn oedd ar y pryd yn addfed i'r eryman

;

ac wrth i'r gwynt enyn y tân gyda mwy o
rym, difäwyd y cnydiau yn gyftredinol. Er
fod hir amser er pan ddygwyddodd hyn, y
mae y cof am dano fyth yn aros ; canys yn ol

cyfraith y ddinas hon, y mae pob llwynog a
ddelir i gael ei losgi i farwolaeth. Fel hyn y
mae y genedl yn dedfrydu y llwynogod i gael

eu llosgi yn fyw, yn gosp am ddinystr yr d
addfed gan un o'r creaduriaid hyn gynt.'

—

Oud y mae Serrarius a Bochart yn gwrthod

y dechread hwn o'r arferiad a roddir gan Ovid,
ac yn haeru fod yr arferiad wedi cael ei dde-

rhread oddiwrth losgiad d y Philistiaid gan
Iwynogod Samson. Ystyriant y dechread a
briodolir i'r arferiad gan y Carseoliad uchod
yn rhy orwag a dibwys i'w goffâu trwy yl
genedlaethol. Hefyd, nid yw amser ei chad-

wraeth yn cytunoâg amser y cynauaf oddeutn
Rhufain ac yn yr Eidal, ond y raae yn cytuno
yn berffaith âg amser y cynauaf yn Palestina,

yr hwn a ddechreuai mor gynar ag Ebrill.

Gan hyny casgla y gwr dysgedig hyn fod yn
llawer mwy naturiol meddwi i'r Rhufeiniaid

gael yr arferiad o Judea, lle ond odid y gallai

llosgiad d y Philistiaid fod yn cael ei goffâu

yn ílynyddol am ryw amser.

PEN. XVI. Adn. 1. Yna Samson a aethi
Gaza.] Hon oedd un o bum prifddinas y Pliil-

istiaid, yn sefyll yn rhandir Simeon, ar lan

Môr-y-canoldir, oddeutu 40 mìììdir o Jiamath-
lehi, Ile yr oedd Samsin o'r blaen. Yr oedd

yn le cadarn iawn, yn sefyll ar fryn yn ngba-

nol dyffryn, a'r dyftryn ììYfíiw yn aragylchyn-
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vredyd, Daeth Samson yma. A hwy
a gylchynasant, ac a gynllwynasant
iddo, ar hyd y nos, yn mhorth y ddin-
as ; ac a fuant ddystaw ar hyd y nos,
gan ddywedyd, Y bore pan oleuo hi,

ni a'i lladdwn ef.

3 A Samson a orweddodd hyd han-
ner nos ; ac a gyfododd ar hanner
nos, ac a ymaflodd yn nrysau porth y
ddinas, ac yn y ddau bost, ac a aeth
ymaith â hwynt yn nghyda'r bar, ac
a'w gosododd ar ei ysgwyddau, ac a'u

dyg hwynt i fyny i ben bryn sydd gyf-

erbyn â Hebron.
4 ^ Ac wedi hyn efe a garodd wraig

yn nyffryn Sorec, a'i henw Dalila.

edig gan fynyddoedd yn llawn o íFrwythau
gwerthfawr. Ac a ganfu yno buteinwraig—
ymddengys fod y gair zonah yma i'w gymer-
yd yn ei ystyr deublyg, anj letwraig a phut-

an : gwel ar Jos. ii. 1.

Adn. 2. Daeth\Samson yma\ Ymddengys
oddiwrth hyn fod ei enw a'i hanes ef yu dra
adnabyddus trwy holl wlad y Piiilistiaid. A
hioy a gylchynasant—cauasant yr holl fyned-

feydd i'r ddinas, a gwyliasant hi ar hyd y nos;

ac a fuant ddystaw— rhag ei aflonyddu ef i

gymeryd mantais arnynt yu nhywyllwch y
nos. 'Y bore pan oleuo hi—pryd y gallent ei

wahaniaethu yu well, a bod yn sicrach o'u

hergyd ; ni aH lladdwn ef— ymosodwn arno
yn ddiarwybod iddo, pan ddelo at y porth i

fyned allan trwyddo.
Adn. 3. Ac a gyfododd ar hanner nos] O'i

wely halogedig, wedi ei frawychu ond odid

gan ei gydwybod euog, neu trwy ryw argraff

ar ei feddwl fod ei elyuion yn cynllwyn iddo.

Ac a ymaflodd yn nrysau porth y ddinas—
gan godi y pyst o'r ddaear, ac heb ryddhau y
bar haiaru oedd ar draws y drysau i'w cadw
dan glo ; ac a'u gosododd ar ei ysgioyddau—
yn gyfanwaith fel yr oeddynt ; ac a^u dyg
hwynt i fyny i ben bryn—canys ar ol enniíl

dinasoedd, yr oeddid yn arferol o ddwyn y
pyrth a'r barau yraaith fel arwyddion budd-
ugoliaeth, a'u dodi yn nhemlau y bhiid fudd-

ugol. Gyferbyn â llebron—neu, fel y mae
rhai yn deall al pency Chebron, 'dyg hwynt
i ben y bryn hwnw ag sydd ar y ffordd i He-
hron' Yr oedd Hebron ei hun yn sefyll ug-
ain railldir o Gaza. Gwnaeth Samson hyn oll,

nid mewn gwâg-ymffrost, eithr i roddi prawf
o'i nerth mawr, er cefnogaeth i'w bobl i ymuno
âg ef yn galonog ; ac hefyd i frawychu a dir-

Hiygu y Philistiaid. Gall ymddangos yn hynod
ddarfod i Samson, yn union ar ol y fath bech-
od aflan, gael gwroldeb a nerth gan Dduw i'r

fath waith raawr. Ond, yn gyntaf, y mae yn
debyg fod Samson i ryw fesur wedi edifarhau
am ei bechod, gan ofyn i Dduw am faddeuant
a chymhorth. Ac, yn ail, nid oedd y nerth

a'rgwroldeb hynod hwn ynddo ei hun yn ras,

ond yn ddavvn ; ac yr oedd yn gyfryw ddawn
ag a ddibynai yn fwy ar iawn reoleiddiad ei

gorff yn ol rheolau Nazareaetb, nag ar duedd-
iwydd moesol ei feddwl.
Adn. 4. Ac mdi hyn efe a garodd tcraig

5 Ac arglwyddi y Philistiaid a aeth-

ant i fyny ati hi, ac a ddywedasant
wrthi, Huda ef, ac edrych yn mha le

y mae ei fawr nerth ef, a pha fodd y
gorthrechwn ef, fel y rhwymom ef i'w

gystuddio : ac ni a roddwn i ti bob un
fìi a chant o arian.

6 A Dalila a ddywedodd wrth Sam-
son, Mynega i mi, atolwg, yn mha
fan y mae dy fawr nerth di, ac â pha
beth y'th rwymid i'th gystuddio.

7 A Samson a ddywedodd wrthi,

Pe rhwyment fi â saith o wdyu irion, y
rhai ni sychasai

;
yna y gwanychwn,

ac y byddwn fel gr arall.

8 Yna arglwjddi y Philistiaid a

yn nyffryn Sorec'] Lle oddeutu 35 o fiUdir-

oedd yn uwck i'r gogledd na Gaza, gerllaw
Estaol, cartref Samson ; á'i henw Dalila—
tybia Cbrysostom ac ereill i Samson ei phriodl

hi ; ond ymddengys yn llawer tebycach nad
oedd hi ond putan iddo, ac felly y dealla Jo-

sephus hi. Yr oedd Samson ysywaeth wedi
ymwerthu yn Uwyr iddi ; ac y mae ei hoU
ymddygiad yn protì ei bod hi nid yn unig o

genedi y Philistiaid, ond hefyd o'r cymeriad
mwyaf anfad a thwyllodrus.

Adn. 5. Arglwyddi y Fhilistiaid] Pump
mewn rhifedi, y rhai a arglwyddiaethent ar

bum dinas neu dywysogaethau bychain, pen.

iii. 3, Jos. xiii. 3. Edrych yn mha le y mae
eifawr nerth ef— yr oeddynt yn gweled nad
oedd ei gorffolaeth ef yn fawr iawn ; ac wrth
ystyried hynodrwyddei nerth, tybient uiai eft'-

aith rhyw swyugyfaredd ydoedd. Fel y
rhwymom ef i'io gyÿtuddio—ar ol ei amddif-

adu yn gyntaf o'i nerth goruwchnaturiol. Xi
sonieut ddim am ei ladd ef, rhag na chydsyn-
iai hi à hyny ; ac fe allai nad oeddynt yn
bwriadu dim mwy na thynu ei lygaid, ei

gaethiwo, a'i wneuthur yn wawd cyflredin idd-

ynt, adn. 20, &c. Ac ni a roddwn i ti bob un
fil a chant o arian—sef siclau arian, yr hyn
oddiwrth bump o honynt, yn ol 2s. 6c. y sicl,

a gyrhaeddai i £G87. lOs. o'n harian ni.

Adn. 6. Mynega i mi, atolwg, yn mha fan]
Neu yn mha beth y mae dy nerth yn gynwys-
edig ; ac â pha beih y'th rwymid i'íh gys-
tuddio— ymddengys fod hyn yn cyfeirio yn
fwy at y peth oedd ganddi mewn golwg, nag
at yr hyn a ddywedai mewn geiriau ; canys
prin y gallwn feddwl iddi son am ei gystuddto,
onidê deallasai Samson fod ganddi ryw ddrwg-
fwriad yn ei erbyn ef.

Adn. 7- F( rhwyment fi â saith o wdyn ir-

ion] Neu wiail irion ystwyth o'r wiuwydden,

y gollen, neu y fêr-helygen, wedi eu nyddu
fel rhaft': ond y mae y Lxx a'r Yulgate yn eu
deall am rafl'au wedi eu gwneuthur o cwynau
neu gricyn irion anifeiliaid, y rhai syddgryf-
ion iawn, ac yn cael eu harferyd mewn rhai

gwledydd i'r un dybeuion a chadwyni haiam
yn ein plith ni. Yna y gwanychwn—yr oedd
Samson yn euog o'r pechod o anwiredd, yn
gystal ag o flolineb mawr, wrth gefnogi ei hol-

iadau, y rhai y dylasai efe ar y cyntaf eu hat-

tal : ond gan ei fod ef wedi gadael Duw, fel y
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ddygasant i fyny ati hi saith o wdyn
irion, y rhai ni sychasent ; a hi a'i

rhwymodd ef â hwynt,
9 (A chynllwynwyr oedd yn aros

ganddi mewn ystafell) A hi a ddy-
wedodd wrtho ef, Y mae y Philistiaid

arnat ti, Samson. Ac efe a dorodd y
gwdyn, fel y torìr edau garth wedi
cyflfwrdd av tân : felly ni wybuwyd ei

gryfder ef.

10 A dywedodd Dalila wrth Sam-
son, Ti a'm twyllaist, ac a ddywedaist
gelwydd wrthyf : yn awr mynega i mi,

atolwg, âpha beth y gellid dy rwymo.
1

1

Ac efe a ddywedodd wrthi, Pe
gan rwymo y rhwyment fi â rhaífau

newyddion, y rhai ni wnaethpwyd
gwaith â hwynt

;
yna y gwanychwn,

ac y byddwn fel gr arall.

12 Am hyny Dalila a gymerth raíf-

au newyddion, ac a'i rhwymodd ef â

hwynt ; ac a ddywedodd wrtho, Y
mae y Philistiaid arnat ti, Samson.

sylwa Benson, felly yr oedd Duw yn awr wedi
ei adael yntau, onidê buasài i'w mynycii a'i

thaer ymgais hi beri iddo ei drwgdybio.
Adn. 8. Yna arglwyddi y PhiUstiaid]

Wedi iddi fynegu iddynt mai â'r cyfryw beth-

au y gwanychid ef, a ddygasant y cyfryw yn
ddirgel i Ì)alila; a hi a'i rhwymodd ef â
liwynt— pan yr oedd efe yu cysgu yn feddw,

meddai Josephus.

Adn. 9. A chynllwynwyr oedd yn aros

ganddi mewn ystafeU] Yn barod i ruthro

arno wrth ei galwad hi. Y mae y PhiUst-

iaid arnat ti, Samson—ei hamcan wrth ddy-

wedyd hyn oedd cael gweled a allai efe doii

y gwdyn ai peidio ; ac osna allai, yna yr oedd

y Philistiaid yn barod i'w ddwyn ef ymaith.

Ac efe a dorodd y giodyn— cyn hawdded a

phe na buasent ond edau ludw. FeUy ni wy-
huwyd ei grijfder ef— y fau lle y gorweddai,

na'r modd i'w wanhau.
Adn. 10. A dywedodd DaUìa wrth Sam-

soìi] Nid yn ddiatreg, ond yn mheu rhai dydd-

iau fe allai, pan y cafodd hi ef raewn tymher
garuaidd eilwaith.

Adn. 11. Rhaffau newyddion] Sef rhai

prafîach a chryfach na'r gwdyn irion, ac felly

yn anhawddach eu tori.

Adn. 12. Rhwymodd ef â hwynt] Ara ei

bod yn awyddus i ennill yrarian a gynygiesid

iddi, adn. 5.

Adn. 13. Mynega i mi â pha beth y'th

rwymid] Hyny yw, dywed y gwir, heb fy

nhwyllo â chelwydd mwyach. Y mae hi

yma yn llefaru yn fwy hyf a haerllug na'r

ddau dro cyntaf, heb ddefnyddio y gair atol-

wg; a dylasai hyn beri iddo yntau yingadarn-

báu yn fwy yn ei herbyn. Fe plethit ti saith

gudyn fy mhen yn nghydaW wê— y mae yn
deb\g fod Samson yn rhanu ei wallt yn saith

o gudynau, y rhai a ymgrogcnt ar hyd ei ys-

gwyddau yn hirion iawn ; ac efe a fynai iddi

sicrhau y rhai hyn wrth garfan y gwehydd,

15ö

(Ac yr oedd cynllwynwyr yn aros
mewn ystafell) Ac efe a'u torodd
hwynt oddiam ei freichiau fel edau.

13 A Dalila a ddywedodd wrth
Samson, Hyd yn hyn y twyllaist fì,

ac y dywedaist gelwydd wrthyf : myn-
ega i mi, â pha beth y'th rwymid.
Dywedodd yntau wrthi hi, Pe plethit

ti saith gudyn îy mhen yn nghyd
a'r wê.

14 A hi a'i gwnaeth yn sicr â'r hoel;

ac a ddywedodd wrtho ef, Y mae y
Philistiaid arnat ti, Samson. Ac efe

a ddeffrôdd o'i gwsg, ac a aeth ymaith
â hoel y garfan, ac â'r wê.

15 ^ A hi a ddywedodd wrtho ef,

Pa fodd y dywedi, Cu genyf dydi, a'th

galon heb fod gyda mi ? Teirgwaith
bellach y'm twyllaist, ac ni fynegaist

i mi yn mhíifan y mne dy fawr nerth.

16 Ac o herwydd ei bod hi yn ei

flino ef â'i geiriau beunydd, ac yn ei

boeni ef; ei enaid a ymoüdiodd i farw

:

neu eu plethu hwyntrywfodd wrth yr edafedd
ag oedd yn y gwdd. Y mae yn debyg fod

offeryn felly yn yr ystafell lle yr oeddyut, ac
i Samson ddywedyd hyn wrth Dalila i gael

llonydd ganddi. Y mae yn amlwg fod yr
adnod hon yn terfynu yn gwta iawn, ac nad
yw yn cynwys syuwyr llawn. Ond y mae y
Lxx yn chwanegu yma, ' Pe plethit ti saith

gudyn fy rahen yn nghyda'r wê, a'w sicrhau
hwynt â hoel yn y pared, yna y gwanychwn
fel gwr araU. Ac fel yr oedd efe yn cysgu,

Dalila a gymerth saith gudyn ei ben ef, ac
a'u 2J^ethodd hwynt yn nghyda'r ué', a îii a'i

gwnaeth yn sicr â'r hoel yn y pared, ac a ddy-
wedüdd wrtho ef,' &c. Y mae yr Jioll eiriau

a argraffwyd yma mewn llythyrenau italaidd

yn eisiau yn yr ailunau Hebreig presenol

;

ond ceir hwynt yn y lxx, ac y maent yn am-
Iwg yn angenrheidiol i gwblhau y syuwyr

;

canys hebddyut ymddengys fod Dalila yn
gwneyd rhywbeth na orcliymynwyd iddi ei

wneuthur, ac yn gadael heb ei wneuthur yr
hyn a orchymynwyd.
Adn. 14. A hi a'i gwnaeth yn sicr â'r hoel]

Hi a wnaeth brawf o'r ddyfais hòno y cyfleus-

dra cyntaf wedi iddo gysgu ; ac yna hi a'i di-

hunodd ef trwy ddywedyd fod y Philistiaid

yn dyfod i'w ddal ; ac yntau, wrth godi ei

ben, a lusgodd y wê a rhan o'r gwdd ymaith
gyda'i wallt.

Adn. 15. A hi a ddywedodd wrtho ef] Yn
mhen rhyw amser wedi hyn, pan yr oedd efe

yn ymgofleidio â hi, ac yn dywedyd wrthi ei

bod yn gu iawn yn ei olwg. Teirgivaith beUach
y'm twytlaist— yr hyn sydd brawf nad wyt
yn fy ngharu ; yn gyntaf gyda'r gwdyn irion,

adn. 7 ; wedi hyny gyda'r rhatt'au newydd-
ion, adn. 11 ; ac yn awr gyda chudynau ei ben.

Adn. \Ç). Aco herwydd ei bod hiyn eiflino

ef] Trwy edliw iddo ei dwyll a'i gelwydd yn
barhaus ; ac yn ei boeni ef— wrth geisio cael

gwybod ganddo yn mha le yr oedd ei nerth,
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17 Ac efe a fynegodd iddi ei hoU
galon; ac a ddywedodd wrthi, Ni
ddaeth ellyn ar fy mhen i : canys Na-
zaread i Dduw ydwyf fi o groth fy

niam. Ped eillid fi, yna y ciliai fy

nerth oddiwrthyf, ac y gwanychwn,
ac y byddwn fel gr arall.

18 A phan welodd Dalila fynegi o

hono ef iddi hi ei holl galon, hi a an-

fonodd ac a alwodd am bendefigion y
Philistiaid, gan ddywedyd, Deuwch i

fyny unwaith; canys efe a fynegodd i

mi ei holl galon. Yna arglwyddi y
Philistiaid a ddaethant i fyny ati hi,

ac a ddygasant arian yn eu dwylaw.
19 A hi a wnaeth iddo gysgu ar ei

gliniau ; ac a alwodd ar r, ac a bar-

fel y gallai enniU yr arian, adn. 5 ; ei enaid a
ymofidiodd i farw—rhwng awydd i'w bodd-

hau hi, ac ofn bradychu ei hun, nid oedd gan-

ddo ddim pleser o'i fywyd.
Adn. 17. Ac efe a fynegodd iddi ei holl

galon] Yr oedd ef wedi dyfod yn Ued agos i'r

mater o'r blaen, pan soniodd ain blethu cudyn-
au ei wallt ; ond yn awr daeth yn nes, gan
fynegu iddi yr holl ddirgelwch. N'i ddaeth

ellyn ar fy mhen i—canys gorchyniynasai yr
angel na wneid hyny iddo fel Nazaread, pen.

xiii. 5 ; achadwyd at y gorchymyn hwnw yn
fanwl er pan anwyd ef. Fed eillid fi, yna y
ciliai fy nerth oddiwrthyf— canys cadw ei

wallt oedd un o'r ammodau iddo ef gael cadw
ei neith. Gadawodd yr Arglwydd ef i'r mawr
ynfydrwydd hwn o fynegu ei hoU gyfrinach i

Dalila, yn gerydd arno am ei bechodau anfad

gyda hi o'r blaen, ac yn gosparno am gellwair

gymaint â'r brofedigaeth. Ac yn hyn ni

wyddom pa un i'w ryfeddu fwyaf, ai nerth

ei goríF, ynte gwendid ei feddwl.

Adn. 18. A phan welodd Dalila fynegu o

hono iddi ei holl galon] Hi a goeliodd iddo

ddywedyd y gwir o'r diwedd, oddivvrth ei

wedd, a'r difrifwch â'r hwn y llefarai ; a dy-
wed yr luddewon iddo d\ ngu iddi yn enw ei

Dduw ei fod yn dywedyd y gwir y tro hwn.
Hi a anfonodd ac a alwodd am bendefigion y
Philistiaid—y rhai ond odid oeddynt wedi dy-
chwelyd adref mewn anobaith erbyn hyn, ar

ol cael eu siomi gynifer o weitiiiau. Efe a
fynegodd i mi ei holl galon—coeliasant hwy-
thau hyny yn awr, canys daethant yn ol ati,

â'r arian addawedig yn eu dwylaw,
Adn. 19. A hi a icnacth iddo gysgu ar ei

gliniau] Trwy roddi iddo ond odid ryw ddiod
gwsg. Ac a barodd eillio saith gudyn ei ben
•—yr hyn a gynwysai ei holi wallt ef. A hi
a ddechreuodd ei gystuddio ef—ond odid trwy
ei rwymo, ei ddyrnodio, ei bigo, a'i watwar fel

moelyn, i edrych a oedd einerth ganddo. A'i
nerth a ymadawodd oddiwrtho—yn ddiarwy-
bod iddo fel ei wallt. Nid yn ei wallt ef yr
oedd ei nerth, ond yn ngliadwraeth cyfammod
ei Nazareaeth, ar ba ammodau y nerthai Duw
ef i gyflawni y gwaith ag y bwriadai efe iddo
ei wneuthur.
Adn. 20. Ac efe a ddeffrôdd oH gwsg] Trwy

iddi hi ei gystuddio, a gwaeddi fod y Philist-

odd eillio saith gudyn ei ben ef ; a hi

a ddechreuodd ei gystuddio ef; a'i

nerth a ymadawodd oddiwrtho.
20 A hi a ddywedodd, Y mae y

Philistiaid arnat ti, Samson. Ac efe a
ddeffrôdd o'i gwsg, ac a ddywedodd,
Af allan y waith hon fel cynt, ac ym-
ysgydwaf. Ond ni wyddai efe fod yr
Arglwydd wedi cilio oddiwrtho.

21 ^ Ond y Philistiaid a'i daliasant

ef, ac a dynasant ei lygaid ef, ac a'i

dygasant ef i waered i Gaza, ac a'i

rhwymasant ef â gefynau pres ; ac yr
oedd efe yn malu yn y carchardy.

22 Eithr gwallt ei ben ef a ddech-
reuodd dyfu drachefn, ar ol ei eiUio.

23 Yna arglwyddi y Philistiaid a

iaid ar ymosod amo ; ac a ddywedodd—wrth
Dalila. Af allan y waith hon fel cynt—canys
ni wyddai efe eto fod ei wallt wedi ei dori,

na'i nei th wedi cilio ; ac ymysgydwaf— o'r

rhwymau hyn a roddaist am dauaf. Ond ni
wyddai efe fod yr Arglwydd icedi cilio oddi
wrtho—fel ag i'w adael yn amddifad o'r nerth
goruwchnaturiol â'r hwn y cynysgaethid ef

pan yr oedd yn ífyddlou i ammodau ei Nazar-
eaeth.

Adn. 21. Ond y Philistiaid a'i daliasant

ef] Anturiasant atowrtii weled nad allai ym-
ysgwyd o'r rhwymau a roddasai Dalila am
dano ; ac a dynasant ei lygaid ef—fel, os dy-
chwelai ei nerth iddo draciiefn, nasgallai wei-
ed pwy i'w daro. Yr oedd h\ n nid yn unig
yn arferiad yn y gwledydd hyny, on'd hefyd
yn gerydd priodol oddiwrth Dduw ar Samsôn,
yr hwn oedd wedl rhodio mor hir yn ol ' chwant
ei lygaid,' wrth edrych ar wragedd dyeithr.

Ac a'i dygasant ef i waered i Gaza—am fod

hòno yn ddinas fawr a chadarn, lle y gellid

ei gadw yn ddiogel ; ac ar lan y môr, yn mhell
oddiwrth ei bobl ei hun ; ac fei iawn i anrhyd-
edd y ddinas hòno, i'r hon y dangosasai efe y
fath anmharch : gwel ar adu. 1—4. Arferai
Cambyses, brenin y Persiaid, pan yn rhyfela
yn yr Aiff't, anfon ei holl yspail i Gazaêr di-

ogelwch. Ac a'i rhwymasant ef â gefynau
pres—neu lyftetheiriau am ei diaed, y ihai a
ystyrieut yn gryfach nag un math arall ; ac
yr oedd efe yn malu yn y carchardy—fei yr
arferai caethweision wneuthur : gwel y duU
yn cael ei adrodd yn y sylw ar Exod. xi. 5.

Trwy fod Samson yn ddyn cryf, dysgwylid
iddo wneyd Ilawer o'r gwaith íiwn â'iddwy-
law, er fod Uyftetheiriau am ei draed, a'i fod
yn ddall.

Adn. 22. Eithr gtoallt ei ben efaddechreu-
odd dyfu drachefn, ar ol ei eillio] Neu i'r cvf-
Iwr ag yr ydoedd ynddo pan ei heilliwydi a
hyny ond odid mewn modd cyflym agoiuwch-
naturiol. Yn deiraladwy o'i bechod a'i vnfyd-
rwydd, efe a adnewyddodd adduned ei Nazar-
eaeth gerbron Duw, ac adferwyd ei nerth iddo
mewn atebiad i'w weddi, adn. 28.

Adn. 23. / aberthu aberth maicr i Dagon
eu duiu] Er y gwyddent mai Dalilaa'i rhodd-
asai ef yn eu Uaw hwynt, a'u bod wedi talu
swm mawr o arian iddi am hynv, eto priodol-

'1S7
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ymgasglasant i aberthu aberth mawr
i Dagon eii duw, ac i orfoleddu : canys
dywedasant, Ein duwjni a roddodd
Samson ein gelyn yn ein llaw ni.

24 A phan welodd y bobl ef, hwy a

ganmolasant eu duw : caays dywedas-
ant, Ein duw ni a ^roddodd ein gelyn

yn ein dwylaw ni, yr 'hwn oedd yn
anrheithio ein gwlad ni, yr hwn a

laddodd lawer o honom ni.

25 A phan oedd eu calon hwyiit yn
llawen, yna y dywedasant, Gelwch am
Samson, i beri i ni chwerthin. A hwy
a alwasant am Samson o'r carchardy,

fel y chwareuai o'u blaen hwynt; a

hwy a'i gosodasant ef rhwng y col-

ofaau.

ent hyn oll i Dagon, Dylai hyn'beri cywil-

ydd i lawer a gredant yn y gwir a'r bywiol

Dduw, y rhai a geir yn fyr o briodoli iddo ef

y pethau mawrion a wna efe erddynt ac idd-

ynt yn wastadol ! Yr oedd Dagon, fel môr-

forwyn, â'i hanuer uwchaf ar lun benyw, a'i

hanner isaf ar lun pysgodyn : gwel ar 1 Sam.

V. 2, &c.

Adn. 24. A x>^cin wélodd y bobl ef] Yn
ddall, ac mewu gefynau pres, ac wedi coili ei

nerth ; hwy a ganmolasant eu duw— mewn
caniadau a wnaethent i'r perwyl hwnw, syl-

wedd pa rai a gawn yn niwedd yr adnod hon.

Ymddengys oddiwrth yr adnod nesaf iddynt

fyned ato i'r carchardy, i gael golwg arno yn

ei gyflwr darostyngol a chaethiwus.

Adn. 25. A phan oedd eu calon hwynt yn
llawen] Wedi ymlenwi âgwin ; canys yroedd

Gaza yu le nodedig am win o'r math goraf

;

ac arferai y paganiaid fwyta ac yfed hyd an-

nghymhedrolder yn eu gwleddoedd i'w hei-

lunod. Gelwch am Sumson— o'r carchardy,

lle yr oeddynt wedi bod yn ei weled ef ; i beri

i ni chwerthin—fel y gallent yn y chwareud.y

ei watwar ef, a chwerthin am ben cawr wedi

colli ei nerth a'i olygon, a thori ei adduned.

Fel y chwareuai d'u blaen hwynt—yr oedd yn

rhaid iddo ddangos iddynt pa fodd y cyflawnai

ei orchestion gynt, megys lladd y llew, rhwymo
y llwynogod, tori y rhafl^au, dryllio ei elynion,

a'i ystranciau ond odid gyda'i gariadau, &c. A
hwy à'i gosodasant ef rhwng y colofnau— y
rhai a gynalient yr adeilad ; fel y caent well

mantais i'w weled ef o bob cwr, neu fel y caent

achos i chwerthin wrth weled y dall yn taraw

yn eu herbyn.

Adn. 26. Gad i mi gael gafael ar y colofn-

au] Sef y ddwy ganol adn. 29: yr oedd yno

lawer o golofnau ereiU, ond y rhai hyn oedd

yn cloi neu yn cynal y uen;yn nghyd. Fel y
pwyswyf arnynt — cymerai arno ei fod yn

lluddedig, a diamau ei fod ; a dymunai gael

gorphwys am ychydig amser yn erbyn y rhai

hyny.
Adn. 27. AW ty oedd yn llawn o wr a

gwragedd] Y rhâi oeddynt wedi ymgasglu

iddo o'r hoU ddinas a'r wlad oddiamgylch, i

gael golwg ar Samson, i aberthu i'w duw am
ei roddi ef yn eu llaw hwynt, ac i orfoleddu

am y fuddugoliaeth hon ar eu gelyn, Ac ar
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26 A Samson a ddywedodd wrth y
llanc oedd yn ymaflyd yn ei law ef,

Gollwng, a gad i mi gael gafael ar y
colofnau ymae y t yn sefyll arnynt,

fel y pwyswyf arnynt.

27 A'r t oedd yn llawn o wr a
gwragedd; a holl arglwyddi y Philist-

iaid oedd yno : ac ar y'nen yr oedd yn
nghylch tair mil o wr a gwragedd
yn edrych tra yr ydoedd Samson yn
chwareu.

28 A Samson a alwodd ar yr Ar-
glwydd, ac a ddywedodd, O Arglwydd
lOR, coíia fi, atolwg, a nertha fi,

atolwg, yn unig y waith hon, O Dduw,
fel y dialwyf âg un dialedd ar y Phi-

listiaid am fy nau lygad.

y nen yr'oeddyn nghylch tair mil—heblaw y
miloedd lawer ag oeddynt o fewn y t. Y
mae yn debyg fod y deml neu y chwareufa
hon yn fath ar adeilad gron ; a bod ei nen yn
lleddf, ac yn llawn o drawstiau yn cyraedd

oddiar y mur amgylchynol at y ddwy golofn

ganol, fer ag i orphwys arnynt ; a bod agor-

iadau rhwng y trawstiau hyuy wedi eu gweith-

io â chanllawiau, fel y gellid oddiar y uen
weled y cwbl oddifewn. Sonia Pliny am
ddwy chwareufa fawr, wedi eu hadeiladu gan
Curio yn amser Il Cesar, a bod nen pob un
yn cael ei chynal gan un golofn; achrybwylla

Tacitus am syrthiad chwareufa, trwy yr hyn

y cafodd 50,000 o bobl eu lladd neu eu clwyfo

ar unwaith,

Adn. 28. A'Samson a^alwodd ar" yr Ar-
glwydd] Yn -uchel a chyhoeddus yn^nheml y
duw Dagon. Arglwydd lor—gwel ar Jos.

iii.13 ; cofiafí, atolwg—yn fy swydd fel barn-

wr Israel, a chynrychiolydd dy bobl a'th enw
dy hun; coíia fi yn dy drugaredd faddeuol, ac

edrych yn dosturiol arnaf dan fy ngwarth a'm
traílod; anerthafi, atolwg—â'r cryfderagyr

arferwn ei gael oddiwrthyt fel Nazaread er

achub a barnu dy bobl ; fel y dialwyf âg un
dialedd ar y Fhilistiaid— unwaith am byth,

a hyny yn efí'eithiol a chyff"redinol ; am fy
nau lygad—am iddynt eu tynu o'm pen, adn,

21, Yr oedd y weddi hon yn tarddu, meddai

Benson, nid oddiar falais ac ysbryd dial per-

sonol, ond oddiar scl dros ogoniant Duw, yr

hwn a ddianrhydeddid yno yn gyhoeddus ; ac

oddiar awydd i waredu Israel odditan iau y
Philistiaid, yr hyn oedd yn ddyled arno ei

wneyd fel barnwu hyd eithaf ei allu. A
Duw, yr hwn ni fuasai yn arferyd ei hollallu-

ogrwydd i foddio malais unrhyw un, a am-
lygodd yn y diwedd ei fod ef yn derbyn ac yn

addef gweddi Samson^fel hyfforddiad ei Ys-

bryd ei hun. Y mae yn wir mai y niwed

personol a wnaed gan y Philistiaid iddo ei

îiun a grybwyllir ganddo yn y weddi hon, ac

nid y sarhad a ddanghosid ganddynt i Dduw
a'i bobl ; eto gellir priodoli hyny ond odid i'r

un gofal call ag a ddangosasai efe ar achlysuron

o'r blaen, i dynu cynddaredd y PliiÌistiaid

arno ei hun yn unig, gan ei droi oddiwrth y
bobl : gwel ar pen. xv. 5.

Adn. 29. A Samson a ymaflodd yn y ddwy
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29 A Samson a ymaíiodd yn y
ddwy golofn ganol, y rhai yr oedd y
t yn sefyll arnynt, ac a ymgynaliodd
wrthynt, un yn ei ddeheulaw, a'r llall

yn ei law aswy.
30 A dywedodd Samson, Bydded

farw fy einioes gyda'r Philistiaid. Ac
efe a yragrymodd â't holl nerth ; a

syrthiodd y t ar y pendefigion, ac ar

golofn (/anol] Gan ddal ei freichiau ar led yn
debyg i Grist ar y groes, paa yr oedd yn budd-

ugoliaetlm ar bechod a Satan : gwel ar Exod.
xvii. 12. Ac a ymgynaliodd wrthynt—Saes.
' ac ar ba rai yr oedd [y t] yn cael ei gynal.'

Un yn ei ddeheulaw, a'r llall yn ei law aswy
—gan gredu y byddai i Dduw gyfryngu yn ei

achos ef, neu ei gynysgaethu â nerth goruwch-
naturiol i gyflawni yr hyn a fwriadai : ac at

y ffydd hon ond odid y cyfeirir yn benaf yn
Heb. xi. 32.

Adn. 30. Bydded farw fy einioes gyda'r
Philistiaid] Hyny yw, yr wyf yn foddlon i

farw, 08 gallaf trwy hyny fod yn foddion i

amddiíîyn gogoniant y gwir Dduw, a dwyn
gwaredigaeth i'w bobl ef Nid oes ymaddim
cefnogaeth i hunan-leiddiaid gwirfoddol. Yr
oedd Samson, trwy ei swydd fel barnwr, yn
rhwym o ddyfetha y cablwyr a'r gelynion hyn
i Dduw, a gorthrymwyr ei bobl ef, y ihai yr

oedd cwpan eu hanwiredd yn awr yn llawn
;

ond nis gallai efe, dan yr amgylchiadau hyn,

effeithio hyny heb drengu ei hun ; ac yr oedd
ef yu foddlon i golli ei einioes ei hun er cyr-

aedd yr amcan hwnw, fel cadfridog yn marw
ar faes y gwaed wrth geisio dyfetha ei elyn-

ion. Yn rahellach, gallwn nodi ddarfod i

Samson wneuthur hyn oll trwy gyfarwyddyd
dwyfol, fel y mae yn eglur oddiwrth atebiad

Duw i'w weddi ef yn y raater hwn ; ac yr
oedd ef yn hyn oll, meddai rhai, yn gysgod o

Grist, yr hwn, wrth ymostwng yn wiiffoSdol i

farwolaeth, a ddinystriodd trwy hyny elyn-

ion Duw a'i bobl. Ac efe a ymgrymodd ä'i

holl nerih— yn erbyn y colofnau, i'w gwthio
hwynt i lawr, neu i'w codi i fyny ; a syrth-

ioddy tf/ ar y pendefìgion—sef pum arglwydd
y Philistiaid, adn. 5, ac îs-lywiawdwyr ereill

ond odid ; ac'ar yr holl bobl—y rhai, trwy y
tair mil ag oeddynt ar nen y t, a raid fod o

leiaf oddeutu naw mil, gan y gallwn feddwl
fod dau i fewn am bob un ag oedd allan. Fwy
nag a laddasai efe yn ei fyioyd—yr oedd ef

wedi lladd o'r blaen ddeg-ar-hugain yn Asca-
lon, pen. xiv. 19 ; a mil yn Lehi, pen. xv. 15

;

heblaw y 'lladdfa fawr' yn Timnath, pen. xv.

8 : ond yn awr, wrth farw ei hun yn Gaza, efe

a laddodd lawer mwy na'r lleill oll gyda'u
gilydd.

Adn. 31. AH frodyr ef] Torf fawr o'i ber-

thynasau ; canys yr oedd ei dad erbyn hyn
wedi marw ; a ddaethant i waered— i Gaza;
ac a'i dygasant i fyny^ond odid i Sora ; ac
a'i claddasant ef rhwng Sora ac Estaol—Ue
yr oedd efe yn aros pan ddechreuodd Ysbryd
yr Arglwydd ei gynhyrfu ef, pon. xiii. 25, a
lleliefyd ycladdesid ei dad. Yr oedd y Phil-
istiaid erbyn hyn wedi eu lleihau i'r fatìi radd-
au trwy y difrod mawr hwn, ac wedi eu gbr-

yr hoU bobl eedd ynddo : a'r meirw y
rhai a laddodd efe wrth farw, oedd
fwy nag a laddasai efe yn ei fywyd.

31 A'i frodyr ef, a holl d ei dad ef,

a ddaethant i waered, ac a'i cymeras-
ant ef, ac a'^' dygasant i fyny, ac a'i

claddasant ef rhwug Sora ac Estaol,

yn meddrod Manoa ei dad. Ac efe a
farnasai Israel ugain mlynedd.

doi â'r fath alar am eu meirw, fel nad oedd
ynddynt galon i rwystro cyfeillien Samsou
rhag cymeryd ymaith ei gorff ef; adichon fod

yn dda ganddynt i'w gorff ef gael ei gladdu
mewn rhyw le allan o'u gwlad hwy. Ac efe

a farnasai Israel iigain mlynedd— gwel ar
pen. XV. 20. Meddylir nad oedd Samson uwch-
îaw 40 mlwydd oed pan y bu farw. Fel y
sylwyd eisioes, tybia llawer fod Samson ac
Eli yn cydoesi fel barnwyr, mewn dau barth
gwahanol o'r wlad ; neu ynte, raai gwaith
neillduol Samson oedd diaí dwyfol gyfiawn-
der ar elyniou ei bobl, tra yr oedd Eli yn
gweinyddu deddfau gwladol a chrefyddol yr
Hebreaid.

Adfeddyliadau.—Y mae y rhan fwyaf o'r

tadau, a'r esbonwyrdiweddar bron yn gyffred-

inol, wedi ystyried Samson fel cysgodo Grist;
nid yn wir yn ei feiau, ond yn ei ddoniau a'i

amgylcliiadau gwaredigaethol. Cafodd ei en-
edigaeth yntau ei chyhoeddi yn mlaenllaw gan
angel, pan yr oedd ei fam fel Sara a'r Forwyn
bur, yn anmhlantadwy. Yr oedd ef yn Na-
zaread o'r groth, ac wedi ei gynysgaethu â nerth
goruwchnaturiol. Yr oedd yn drech na'i el-

ynion, fel yr oedd ein Harglwydd bendigedig
yn drech na'i elynion yntau. Cafodd Samson
ei fradychu i ddwylaw ei elynion, fel ein
Hiachawdwr; a'i rwymo, ei wawdio, a'i ffvs-

tuddio. Bu hefyd farw yn wirfoddol, à'i

ddwylaw ar led, gan weddio ar ei Dad ; ac
wrth farw darfu iddo yntau, fel ein Hiach-
iawdwr, faeddu ei elynion, dryllio iau y gor-
thrymydd, a chaffael heddwcíi i'w bobl. A
dywedir ei fod yn gysgod o Grist yn ei adgyf-
odiad, pryd y drylliodd efe byrth y bedd, yn ei

waith yn ymaflyd yn nrysau porthdinas Gaza,
gan eu dwyn i ben y bryn, adn. 3. Y mae yn
wir fod yma ryw fath ar gyd-darawiad neu déb-
ygoliaeth mewn rhai pethau ; a thrwy ddych-
yrayg bywiog, a dirdyniad geiriau a fleithiau,

onid ellid gwthio neu ddirgymhell tebvgol-
iaethau iyn mhob man ? Ond yr wyf fi yn
raeddwl nafydd i unrhyw debygoliaeth rhwng
Crist aSamson ddeilliaw yn naturiol oddiwrth
gydmhariaeth bwyllig a diduedd o'r ddau ; ac
ni ddywedir mewn un man yn y gyfrol sant-
aidd fod y naiU yn gysgod "o'r ÌlaÛ. Prin y
ceir cymeriad gwaeth nag eiddo Samson yu
enwedig tua chanol a diwedd ei oes, ar ddâl-
enau hanesiaeth gyftYedin na chysegredig

;

ac am hyny nis gallwn edrych arno fawr lai

nadianrhydeddi'nHiachawdwrbendigedig, fod
iddo gael ei gydmharu à'r fath un ! Nid oes
dim yn ausawdd meddwl Samson, na dim vn
ei ymddygiad moesol ef, a all roddi hawl iddo
i'r tebygolrwydd lleiaf rhyngddo a'r lesu pur,
santaidd, a difrycheulyd.' Y mae y rliai a'i

cydmharant ef i Hercùles wedi bod vn llawer
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PENNOD XVII.
A C yr oedd g%vr o fynydd Ephraim,
-^ a'i enw Mica.

2 Ac efe a ddywedodd wrtli ei fam,

Y mil a'r can sicl arian a ddygpwyd
oddiarnat, ac y rhegaist am dani/nf, ac

y dywedaist hefyd lle y clywais ; wele,

yr arian gyda mi, myfì a'i cymerais.

A dywedodd ei fam, Benáìgedìg fi/dd-

ycJi, fy mab, gan yr Arglwydd.
3 A phan roddodd efe y mil a'r can

sicl arian adref i'w fam, ei fam a ddy-
wedodd, Gan gysegru y cysegraswn
yr arian i'r Arglwydd o'm llaw, i'm

mab, i wneuthur delw gerfiedig a

mwy llwyddiannus ; ac yn wir ymddengys fod

duw nerthol paganiaeth wedi cael ei ddych-
ymygu oddiwrth y barnwr Israelaidd hwu :

ond os ystyriwn y modd yr oedd Hercules yn
dewis rhinwedd yn hytrach na hunan-foddhad,
ni a welwn fod y pagan hwnw, a llefaru yn
foesol, yn tra-rhagori ar yr luddewhwn.

PEN. XVII. Adn. 1. Ac yr oedd çjwr o

fynydd Ephraim] Yma y dechreua yr hyn y
gellir ei alw yn Attodiad i Lyfr y Barnwyr,
yr hwn a gynwysa hanes amrai orchwyliaethau
pwysig a gymerasent le yn neu oddeutu am-
ser y barnwyr, y rhai a gadwyd i'w cofFâu yn

y pum pennod ganlynol wrthynt eu hunain,

rhag eu cymysgu â banes y barnwyr. Yn y
bennod hon dyry yr avvdwr hanes am y modd
y daeth eilunaddoliaeth i mewn i Iwyth Eph-
raim, yn fuan ar ol marwolaeth Josuaa'r hen-

uriaid, a chyn codi y barnwyr ond odid : gwel
ar pen. ii. 10, &c. Yn pen. xviii, rhoddir

hanes am y modd y llygrwyd Uwyth Dan.
Ac yna, yn pen. xix:, adroddir am weithred
dra chreulon a gwarthus gan rai o'r Benja-
miniaid ; ac, yn pen. xx, am Iwyr ddinystr y
llwyth hwnw o'r herwydd, oddieithr chwe
cbànwr. Ac yn ddiweddaf, yn pen. xxi, ad-

roddir pa fodd y cadwyd llwyth Benjamin rhag
hollol ddiwreiddiad : gwel ar adn. 6. Ä'i
enw Mica—tybia rhai mai Micaiah, ' un fel

Duw,' oedd ei enw ef ar y cyntaf ; ac mai wedi
iddo syrthio i eilunaddoliaeth y galwyd ef

3Iica, 'tylawd'neu 'isel.'

Adn. 2. Ac efe a ddywedodd wrth ei fam]
Yr hon yr ymddengys ei bod yn weddw, gan
na sonir am ei gr; yn gyfoethoy, trwy fod

ganddi gymaint o arian ; ac yn hen, trwy fod

ganddi yr yn ddigon hen i fod yn ofFeiriad,

adn. 5. Y mil aW can sicl arian—yr hyn,

yn ol 2s. Qc. yr un, a gyrhaeddai i £137- lOs.

o'n harian ni. Ac y rhegaist am danynt—
sef melUlithio y Ueidr, pwy bynag ydoedd.

Ymddengys i'r fam draethu y rheg lion yn
nghlyw ei mab; yr hwn, gan ofni i'wmelldith

bi ddisgyn arno, a gyfaddefodd mai efe a gym-
erasai yr arian ; a liithau erbyn hyrfar ol dofi

ei nwydau, a ddymunai i'w mellditliion gael

eu troi yn fenditliion iddo ef. Ond y mae
Houbigant ac ereill yn deall y rheg hon yn yr

ystyr o roddi ei mab ar ei Iw, neu ei dynghedu.
Adn. 3. Gan gysegru y cysegraswn yr arian\

Hyny yw, yr oedd hi, cyn coUi yr arian byn,

ICO

thoddedig : am hyny yn awr mi a'i

rhoddaf eilwaith i ti.

4 Eto efe a dalodd yr arian i'w fam.
A'i fam a gymerth ddau can sicl o
arian, ac a'u rhoddodd i'r toddydd

; ac
efe a'u gwnaeth yn ddelw gerfiedig, a
thoddedig: a hwy a fuant yn nh
Mica.

5 A chan y gr hwn Mica yr oedd
t duwiau; ac efe a wnaeth ephod, a
theraphim, ac a gysegrodd un o'i feib-

ion i fod yn oífeiriad iddo.

6 Yn y dyddiau hyny nid oedd bren-

in yn Israel ; ond pob un a wnai yr

Injn oedd uniawn yn ei olwg ei hun.

wedi bwriadu eu cysegru hwy at wasanaeth
yr Arglwydd, yr hyn a barasai iddi flino cy-

maint yn eu cylch ; neu, ar ol eu coUi, hi a
benderfynai eu cysegru felly os cai hwynt yn
ol. I'r Arglwydd—sef ìJehofa; oddiwrth
yr hyn y mae yn amlwg nad oedd hi na'i mab
yn meddwl ymwrthod â'r gwir Dduw, ond yn
unig ei addoli ef trwy ddelwau ; ac am hyny
llawenychodd Mica pan gafodd efe oíFeiriad

tebycach i'r rhai hyny o benodiad yr Argl-
wydd. Eu bai hwy oedd gynwysedig mewn
addoli Duw yn ol eu dychymygion eu hunain,

ac nid megys y gorchymynasai efe: a dengys

y bennod hon a'r un ganiynol, fod yr Israel-

iaid y pryd hyn wedi syrthio i'r anwybodaeth
dyfnaf a mwyaf cywllyddus o Dduw a'i gyf-

raith. /'m mab—at dy wasanaeth dy hun a'th

deulu, fel na byddo raid i chwi fyned yn bar-

haus i addoli i Silo, ond y galloch wneuthur
hyny gartref. Am hyny yn awrmi á'urhodd-

af eilwaithi ti—i wneuthur delw â hwynt.
Adn. 4. Eto efe adalodd yrarian i'wfam]

Wedi i'w fam ganiatâu iddo gadw yr arian

hyn, neu wedi iddi eu dychwelyd hwynt i'w

mab, efe a'u rhoddodd yn ol iddi drachefn;

nid am ei fod yn annghymeradwyo ei bwr-

iad eilunaddolgar hi, ond fel y byddai ef yn
rhydd oddiwrth y felldith, ac fel y byddai iddi

hi wneyd a fynai â hwynt. A'i fam a gy-
merth ddau can sicl—i'w gwneyd yn ddelwau,

un yn gerfiedig a'r llall yn doddedig, pen. xviii.

18, gan gadw y naw can sicl ereill i wneuthur
dodrefn y cysegr â hwynt; neu, fel y tybia

rhai, hi a roddodd ddau can sicl i'r toddydd

ara weithio y naw cant ereiU yn ddelwau. A
hwy a fuant yn nh 3Iica—mewn ystafell

gysegredig i'r perwyl : gwel isod.

Adn. 5. A chan y gwr hwn Mica yr oedd

t duwiau] Gellir cyfieithu Beth Elohim yn
fwy priodol, teml neu d Dduw; hyny yw,

yr oedd ganddo ystafell yn ei d ei hun wedi

ei bwriadu i fod yn efelychiad o'r tabernacl ya
Silo. Ac efe a wnaeth ephod—gwel ar Exod.

XXV. 7 ; a theraphim—gwel ar Gen. xxxi. 19;

ac a gysegrodd un o'i feibion—ei fab hynaf

ond oíiid, mewn efelychiad i fab hynaf yr

archoíleiriad. Fel hyn yr oedd gan Mica

grynodeb o'r tabernacl, ei ddodrefn, a'i wasan-

aeth, yn ei d ei liun.

Adu. G. Yìi y dyddiau hyny nid oedd breii'

in yn Israel] Yr oedd Josua a'r henuriaid

wedi marw, a'r barnwyr beb ddechreu caol eu
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7 II Ac yr oedd gr ieuanc o Beth-

lehem Juda, o dylwyth Juda, a Lef-

iad oedd efe ; ac efe a ymdeithiai yno.

8 A'r g\vr a aeth allan o'r ddinas o

Bethlehem Juda, i drigo pa le bynag

y caffai le : ac efe a ddaeth i fynydd
Ephraim i d Mica, yn ei ymdaith.

9 A Mica a ddywedodd wrtho, O
ba le y daethost ti ? Dywedodd yntau
"wrtho, Lefiad 7/fi?a'f// o Bethlehem Ju-

da; amyned yr ydwyfidrigo lle caff-

"wyf le.

10 A Mica a ddywedodd wrtho,

Trig gyda mi, a bydd i mi yn dad ac

yn offeiriad ; a mi a roddaf i ti ddeg
sicl o arian bob blwyddyn, a phâr o

codi : gwel ar adn. 1. Y mae y gair melech,

yr hwQ yn gyíFiedin a arwydda frenin, i'w

ddeall weithiau am lywodraeilwjr, barnwr,
neu brif-ynad ; a meddylir y dylid ei ddeall

felly yma. Ondpob un a wnai yr hyn oedd
uniawn yn ei olwg ei hun— a hyn oedd yr

achoso bechod Mica, trwy nad oedd unswydd-
og goruchel i gymeryd sylw o'i eilunaddoliaeth

ef, i'w attal rhagddo, nac i'w gospi am dano
yn ol y gyfraith. ' Pan y mae ewyllys, nwyd-
au, a myrapwy dyn ei hun i'w gwneuthur yn
iheol r.yfraith, y mae cymdeithasmewn cyflwr

tra pheryglus a dinystriol. Llywodraeth wlad-
ol sydd Dduw; ac hebddi byddai raid i'r

ddaear yn ebrwydd gael ei hannghyfaneddu.
Bu amser pryd nad oedd brenin yn Lloegr

;

ac yr oedd hwnw, yn y cyffredin, yn amser o

warth i grefydd, ac o orthrymder i ddynion.'—Clarke.

Adn. 7. Ac ÿr oedd gwr ieuanc o Bethle-

hem Juda] Yno y ganed ac y dygwyd ef i

fyny. O dylwyth Juda—o du ei fam ; a Lef-
iad oedd efe—o du ei dad, ac o ran ei swydd.
Gaìlai Lefiad briodi i unrhyw Iwyth, os na
fyddai ei wraig yu etifeddes.

Adu. 8, 9. 1 drigo pa le bynag y caffai le]

Neu ryw fath o gynaliaeth, canys nid oedd
etifeddiaeth gan y Lefiaid : ac hefyd, trwy
nad oedd y degwm a'r offrymau yn cael eu
dwyn i d Dduw er cynaliaeth iddynt, yr
oedd y Lefiaid a'r offeiriaid wedi eu darostwng
i amgylchiadau isel iawn yn yr amseroedd
penrhydd hyny. Ond tybia rhai mai ofer-

ddyn crWydrol oedd y gr ieuanc hwn, yr
hwn yr oedd yn well ganddo deithio o le i le

na chyflawni ei ddyledswyddau fel Lefiad. /
d Mica— yr hwn oedd yn r cyfoethog a

lleteugar i ddyeithriaid : a dichon ei fod wedi
clywed am y ffurf newydd o addoliad ag oedd
wedi cael ei sefydlu yno.

Adn. 10. Bydd i mi yn dad] I'w addysgu
yn y wybodaeth o bethau crefyddol ; canys

gelwid dysgawdwyr a phroffwydi yn ' dadau,'

a'u dysgyblion yn 'feibion' iddynt. Ac yn
oýeiriad—i offrymu aberthau drosto, ac i ym-
gynghori â Duw ar ei ran. Mi a roddafi ti

ddeg sicl o arian bob blwyddyn—sef £1. 5s.

o'n harian ni, heblaw bwyd a dillad ; a phär
ddillad—medd'ylir fod y joar dillad yn cyf-

eirio at ei ddiUad cyffredin a'i wisgoedd offeir-

ddillad, a'th luniaeth. Felly y Lefiad

a aeth i mewn.
11 A'r Lefiad a fu foddlawn i aros

gyda'r gr ; a'r g\vr ieuanc oedd iddo
fel un o'i feibion.

12 A Mica a urddodd y Lefiad ; a'r

gr ieuanc fu yn offeiriad iddo, ac a
fu yn nh Mica.

13 Yna y dywedodd Mica, Yn awr

y gwn y gwna yr Arglwydd ddaioni i

mi; gan fod Lefiad genyf yn offeiriad.

PENNOD XVIIL

"^rN y dyddiau hyny nid oedd brenin
*• yn Israel : ac yn y dyddiau hyny
llwyth y Daniaid oedd yn ceisio idd-

iadol. Felly y Lefiad a aeth i mewn—ar yr
ammodau hyn.

Adn. 11. A'r Lefiad a fu foddlon i aros
gyda'r gr] Yr oedd yn foddlon i'r wasan-
aeth, i'r gyflog, ac i'r fywioliaeth : ond, fel

Lefiad, dyîasai argyhoeddi Mica o annghyf-
reithlondeb ei addoliad ef. A'r gtcr ieuanc
oedd iddofel un oHfeibion—yr oedd Mica yn
hollol foddlon iddo yntau, ac ymddygai tuag
ato mor gu a thirion a phe buasai yn fab iddo.

Adn. 12. A Mica a urddoddy Lefiad] A'i
cysegrodd ef yn offeiriad trwy ryw ddefodau
penodol. Y wreiddiol yw, ' a lanwodd ei

ddwylaw;' (gwel ar Exod. xxìt. 9;) hyny
yw, efe a roddodd offrwm yn ei law i'w gyf-
Iwyno gerbron yr Arglwydd, fel y byddai yn
gymeradwy yu ei olwg ef. Er fod pob offeir-

iad yn Lefiad, neu o Iwyth Lefi, eto nid oedd
hawl gan un Lefiad i fod yn offeiriad oddieithr

ei fod hil Aaron ; ac am hyny, i'w wneyd yn
offeiriad, barnai Mica fod yn angenrheidiol ei

urddo. Ar gwr ieuanc a fu yn offeiriad

iddo— yn lle ei fab, adn. 5, trwy ei fod yn
addasach yn ei olwg i'r swydd hon fel gr o
Iwyth Lefi.

Adu. 13. Yh awr y gwn y gicna yr Argl-
îcydd ddaioni i mi] Trwy fy mendithio a'm
llwyddoyn mhob peth ; ganfod Lefiad genyf
yn offeiriad—efe a dybiai y byddai i ^vr o'r

un llwyth a'r offeiriaid, a'r hwn oedd yn nesaf
atynt o bawb, wneyd i fyny am ei feiau yn
addoli Duw mewn lle gwaharddedig, a hyny
trwy ddelwau, yn groes i'r gyfraith : a dichon

ei fod yn credu y byddai i'r bobl bellach, wrth
weled fod ei gapeí ef yn cael ei wasanaethu
gan r o Iwyth Lefi, ddyfod yno yu fwy cal-

onog a hyderus gyda'u hoffi ymau a'u haberth-

au, yr hyn a ddygai elw mawr iddo ; a thybia

Calmet mai dyma y 'd.iioni' ag y gwyddai
efe y byddai i'r Arglwydd ei wneuthur i'ddo.

PEN. XVIir. Adn. \.Tny dyddiau hyny
nid oedd brenm yn Israel] Gwel ar pen. 3vii.

1, 6. Lliryih y Daniaid—neu ran o'r llwyth
hwnw, yn cynwys chwe chant o ryfelwyr a'u

teuluoedd, adn. ll, 21 ; oeddyn ceisio iddynt
eiifeddiaeth— yr oedd etifeddiaeth wedi cael

ei phenodi iddynt hwy yn gystal ag i'r llwyth-

au ereill, Jos. xix. 40, &c. ; ond mewn rhan
trwy eu cynydd neu eu difaterwch hwy, ac o

ddiffyg y cvnorthwy brawdol a ddylasent ei
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ynt etifeddiaeth i drigo ; canys ni

syrthiasai iddynt hyd y dydd hwnw
etifeddiaeth yn mysgllwythau Israel.

2 A meibion Dan a anfonasant o'u

tylwyth bump o wr o'u bro, gwr
grymus, o Sora, ac o Estaol, i yspío

y wlad, ac i'w chwilio ; ac a ddywed-
asant wrthynt, Ewch, chwiliwch y
wlad. A phan ddaethant i fynydd
Ephraim i d Mica, hwy a letyasant

yno.
3 Pan oeddynt hwy wrth d Mica,

hwy a adnabuant lais y gr ieuanc y
Lefiad : ac a droisant yno, ac a ddy-

wedasant wrtho, Pwy a'th ddyg di

yma? a pheth yr ydwyt ti yn ei

wneuthur yma ? a pheth sydd i ti

yma?

gael gan y llwythau ereill, methasant ennill

neu gadw rhan fawr o'r etifeddiaeth hôno, nes

yr oedd rhai teuluoedd fyth heb ddim tir idd-

ynt : gwel ar Jos. xix. 47. Canys ni syrth-

iasai iddynt hyd y dydd hwmo etifeddiaeth

—Saes. ' eu holl etifeddiaeth :' yr oeddynt

•wedi cael peth, ond nid digon ;
yr oedd gan-

ddynt ran, ond nid yr oU ; ac am hyny aeth-

ant i geisio ychwaneg.

Adn. 2. A meibion Dan a anfonasant d'u

tylwyth bump o tor] Gr o bob un o bump o

deuluoedd ; o'u bro—o derfynau eu hetifedd-

iaeth ; gwr grymus—mewn corff a meddwl,

ar wroídeb, barn, a challineb pa rai y gallent

ymddibynu ; i ysp'io y wlad—seí y rhan hôno

honi ag oedd èto yn meddiant y Canaaneaid.

A ^yhan ddaethan't i fynydd Êphraim— yY

hwn oedd oddeutu 24 o filldiroedd o Sora ac

Estaol ; hwy a letyasant yno—yn nh Mica,

i ba le y troisant ar ol clywed ac adnabod llais

y Lefiad ag ydoedd yno yn offeiriadu.

Adn. 3. Pan oeddynt hwy wrth d Mica]

Y noson o'r blaen ; canys cymerodd yr ym-
ddyddan hwn le cyn iddynt letya yno, adn. 2,

Ilwy a adnabuant Za2s—gwybuant oddiwrth

ei gynaniad neu ei aceniad nad oedd efe yn

Ephraimiad, am nad allent hwy seinio yr hoU

lythyrenau : gwel ar pen xii. 6. D_ywed un

o'r luddewon ei fod ef yn canu raawl i ddelw-

au Mica, neu yn gweddio yn gyhoeddus ger eu

bron hwy, pan ddaeth y gwr hyn gyferbyn

â'r t. 'Pwy a'th ddyg di yma—o Bethleheni

Juda? pen. xvii. 7. Tybia rbai eu bod yn d
adnabod ef yn bersonol, ac wedi cyfarfod âg

ef yn ei grwydriadau blaenorol. A phelh yr

ydwyt ii yn ei wneuthur yma—at dy gynal-

'iaeth ? canys gwyddent mai yn y tabernacl yr

oeddid i offeiriadu.

Adn. 4. Fel hyn acfel hyn y gwnaeth Mica

i mi] Adroddodd iddynt yr íioll hanes am ei

gyflogiad a'i urddiad, fel y gwelsom yn pen.

xvii. 8—12.

Adn. 5. Ymgynghora, atolwg, â Duw] Yn
Ue ei geryddu ef ara ryfygu cymeryd arno

swydd offeiriad, ac am addoli Duwtrwy ddel-

wau, y maent fel yn ei gefnogi ef trwy geisio

ganddo yragynghori â Duw trwy ddelwau dros-
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4 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Fel
hyn ac fel hyn y gwnaeth Mica i mi

;

ac efe a'm cyflogodd i, a'i offeiriad ef

ydwyf fi.

5 A hwy a ddywedasant wrtho ef,

Ymgynghora, atolwg, â Duw, fel y
gwypom a Iwydda ein ffordd yr ydym
ni yn rhodio arni.

6 A'r offeiriad a ddywedodd wrth-
ynt, Ewch mewn heddwch : gerbron
yr Arglwydd y mae eich ffordd chwi,

yr hon a gerddwch.
7 ^ Yna y pumwr a aethant ymaith,

ac a ddaethant i Lais ; ac a welsant y
bobl oedd ynddi yn trigo mewn diogel-

wch, yn ol arfer y Sidoniaid, yn
llonydd ac yn ddiofal ; ac nid oedd

swyddwr yn y wlad, yr hwn a allai eu

tynt hwy ; fel y gwypom a Iwydda einffordd
—a gaent hwy le addas i breswylio ynddo, ac

a Iwyddent hwy i enniU y lle hwnw.
Adn. 6. Ewch mewn heddwch] A'ch medd-

yliau yn gwbl davvel, gan fod yn llawn sicr o

Iwyddiant yn eich anturiaeth ; gerbronyr Ar-
glwydd y mae eichffordd chwi—dan ei gyfar-

wyddyd, ei nawdd, a'i ofal ef. Diamau mai
ffuantu yr atebiad hwn a wnaeth yr offeiriad,

neu ei ddywedyd o'i ben ei hun ; canys nÌ3

gallwn feddwl iddo ef gael atebiad oddiwrth

Dduw trwy ei ephod a'i deraphim, nac mewn
un ffordd arall ; ac ni allai y diafol ei roddi

iddo, Modd bynag efe a ddywedodd beth

gwir yn ddiarwybod.
Adn. 7. Yna y pumwr a aethant ymaith]

"Wedi cael eu caionogi felly gan yr offeiriad ;

ac a ddaethant i Lais—neu Lesem, (Jos. xix.

47,) dinas yn agos i godiad yr lorddonen, yn
nherfyn gogleddol gwlad yr addewid, tua 90 o

filldiroedd o fynydd Ephraim, lle yr oedd t
Mica, ac oddeutu 114 o Sora ac Estaol. Aca
welsant y bobl oedd ynddi yn trigo mewn di-

ogelwch—• yn tybied eu bod yn ddiogel a di-

berygl, ac am hyny yn llonydd a diofal. Yn
ol arfer y Sidoniaid— y rhai, gan eu bod

yn preswylio mewn lle cadarn iawn, ac yn
meddu Ilawer o gyfoeth, oeddynt yn arferol â
byw mewn cyflwr o ddiogelwch a gloddest,

heb ofni eu cymydogion ; ac yn hyn efelycbid

hwy gan wr Lais, y rhai yn debygol oeddynt

wedi deilliaw oddiwrth y Sidoniaid. Ac nid

oedd swyddwr yn y wlad— i'w ceryddu na'u

cospi am ddim a wnaent, fel ag i beri idd-

ynt gyiüilyddio ; ac am hyny yr oeddynt yn
debyg eu cyflwr i'r Israeîiaid yn y dyddiau

hyny, pen. xvii. 6. A phell oeddynt oddi

wrth y Sidoniaid—y rhai pe amgen a fuasent

yn eu cynorthvvyo yn erbyn eu gelynion. Yr
oedd Sidon i Lais oddeutu 25 o fiUdiroedd.

Ac heb negesau rhyngddynt a neb— o'r cen-

hedloedd cymydogaethol, trwy eu bod yn cyf-

aneddu mcwn tir ffrwythlon rhwng y ddwy
gornant Jor a Dan, ac felly heb fod mewn
ansron ara fasnachu â neb, nac yn teimlo aw-

ydd i ymgynghrcirio â neb. Y mae yr ailun-

au cywiraf o'r lxx yn darllen y frawddeg

olaf, ' heb negesau rhyngddynt a Syria sef

I
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gyru hwynt i gywilydd mewn dim : a
phell oeddynt oddiwrtli y Sidoniaid,

ac tieb negesau rhyngddynt a neb.

8 A hwy a ddaethant at eu brodyr
i Sora ac Estaol. A'u brodyr a ddy-

wedasant wrthynt, Beth a ddywedwch
chwi ?

9 Hwythau a ddywedasant, Cyfod-
wch, ac awn i fyuy arnynt : canys
gwelsom y wlad ; ac wele, da iawn yw
hi. Ai tewi yr ydych chwi? na ddiog-

wcb fyned, i ddyfod i mewn i feddian-

nu y wlad.

10 Pan eloch, chwi a ddeuwch at

bobl ddiofal, a gwlad eang: canys
Duw a'i rhoddodd hi yn eich llaw

chwi : sef lle nid oes ynddo eisiau dim
a'r y sydd ar y ddaear.

1

1

^ Ac fe aeth oddiyno, o dylwyth

y Daniaid, o Sora ac o Estaol, chwe
chànwr, wedi ymwregysu âg arfau

rhyfel.

12 A hwy a aethant i fyny, ac a
wersyllasant yn Ciriath-jearim, yn
Juda : am hyny y galwasant y fan

hòno Mahaueh-Dan, hyd y dydd

y wlad ag oedd yn gorwedd o du y dwyrain i

Lais, fel yr oedd Sidon o du y gorllewin.

Adn. 8. A hwy a ddaethant at eu hrodyr i

Sora ac JEstaol] Ar ol bod yn ymweled â
Lais, yr hon oedd oddeutu 114 o filldiroedd o

Estaol. Beth a ddywedwch chwi ?—a gawsoch
chwi hanes gwlad ? ac a oes gobaith y galiwn
ni ei meddiannu hi?

Adn. 9. Cyfodwch] Ymbarotowch i ryfel

yn ddioedi, fel yr ennillom y wlad dda hon.

Ai tewi yr ydychì—Saes. 'ai llonydd ydych,'

heb ymysgwyd ar unwaith oddiwrth eich di-

I faterwch a'ch diogi? Y mae yr adroddiad hwn
yn llawn annogaeth, ac yu dra gwahanol i

eiddo yr yspiwyr yn amser Moses, Num.
xiii. 32.

jl

Adn. 10. Chwi a ddeuwch at bohl ddiofal]

\
Rhai na wnaethant un ddarpariaeth gogyfer

â'u diogelwch eu hunain : gvvel ar adn. 7. A
gwlad eang—er nad oedd Lais ond un ddinas,

jj

eto yr oedd gwlad fras ac eang, lawn o bentrefi,

I

yn ei hamgylchu. Duw a'i rhoddodd hi yn
eich llaw chwi—casglent hyn nid yn unig oddi

wrth agwedd ddiamddiftyn a diofal ytrigolion,

ond hefyd, ac yn benaf, oddiwrth yr hyn a
ddywedasai y Lefiad wrthynt, adn. 6. Lle
nid oes ynddo eisiau dini a'r y sydd ar y
ddaear— yr oedd pob peth a gynyrchid yn
Dgwlad Canaan, fel ff"rwythau, angenrheidiau,
a danteithion bywyd, i'w cael yn helaeth yn
ngwlad Lais.

Adn. 11. Acfe aeth oddiyno] Sef o Sora ac
Estaol ; chwe chànwr— hyny oedd nifer y
gwr arfosr, heblaw eu gwragedd a'u plant,

adn. 21.

Adn. 12. Ac a wersyllasant yn Ciriath-
jearim] Lle oddeutu 8 milldir o Sora, a 12 o

Estaol. Mahaneh-Dan—neu 'wersyll Dan,'
fel y gelwir y lle yn pen. xiii. 25 ; ao y mae

hwn : wele, y mae o'r tu ol i Ciriath-

jearim.

13 A hwy a aethaut oddiyno i fyn-

ydd Ephraim, ac a ddaethant hyd d
Mica.

14 f A'r pumwr, y rhai a aethent
i chwilio gwlad Lais, a lefarasant, ac

a ddywedasant wrth eu brodyr, Oni
wyddoch chwi fod yn y tai hyn eph-
od a theraphim, a delw gerfiedig, a
thoddedig? gan hyny ystyriwch yn
awr beth a wneloch.

15 A hwy a droisant tuag yno; ac
a ddaethant hyd d y g\vr ieuanc y
Lefiad, i d Mica ; ac a gyfarchasant
well iddo.

16 A'r chwe chànwr, y rhai oedd
wedi eu gwregysu âg arfau rhyfel,

oedd yn sefyll wrth ddrws y porth, sef

y rhai oedd o feibion Dan.
17 A'r pumwr, y rhai a aethent i

chwilio y wlad, a esgynasant, ac a
aethant i mewn yno ; ac a ddygasant
ymaith y ddelw geríiedig, a'r ephod,
a'r teraphim, a'r ddelw doddedig : a'r

oífeiriad oedd yn sefyll wrth ddrws y

hyny yu brawf fod yr amgylchiad hwn wedi
cymeryd lle cyn amser Samson. Wele y mae
o'r tu ol i Ciriath-jearim — gwersyliasant

mewn maes tu cefn i'r dref, neu yr ocbr orlle-

winol iddi.

Adn. 13. .4 hioy a aethant oddiyno i fyn-
ydd Ephraim] Ar hyd yr un fí'ordd a'r pura-

wr o'r blaen, ac yn cael eu harwain ganddynt.
Yr oedd hon yn daith o 10 neu 12 milldir. Ac
a ddaethant hyd d Mica— yr hwn oedd ar
ryw ran o'r mynydd hwnw.
Adn. 14. Oni wyddoch chwi fod yn y tai

hyn] Sef mewn un o honynt; ephod a thera-

phim, a delw gerfiedig a thoddedig—hyny yw,
fod ynddo bob peth angenrheidiol at wasanaeth
Duw? gwel ar pen. xvii. 4, 5. Y mae yn dra
thebyg i'r pumwr ddywedyd wrth eu brodyr
cyn hyn am danynt, a'r modd y darfu iddynt
ymgynghori à Duw trwyddynt, a chael ateb-

iad Uwyddiannus. Gan hyny ystyriwch yn
aicr heth a wneloch—pa un a oedd yn fuddiol

iddynt eu cymeryd gyda hwy er gwasanaeth
iddynt rhagUaw. Gwyddent fod yr arch a'r

tabernacl wedi bod yn fuddiol iawn i'w tadau
yn eu teithiau, a meddylient y byddai y rhai

hyn felly iddynt hwythau.
Adn. 15. Hydd y gwr ieuanc] Yr hwn

oedd ystafeli neu ran o d Mica.

Adn. 16. A'r chwe chànwr] Yr oU o'r mil-

wyr arfog, adn. 11 ; oedd yn sefyll wrth ddrws

y porth—sef porth palas Mica, yn barod i gy-
northwyo y pumwr os byddai raid.

Adn. 17. AW pumwr— a acthant i meicn]
Ar ol iddynt gyfarch gwell i'r Lefiad, a'i hudo
ef allan i ddrws y porth at y milwyr, hwy
a aethant i mewn i'r cysegr, ac a ddygasant
ymaith yr hoU ddodrefn santaidd. Gan eu
bod yn myned i brcswylio mewn gwlad beU o
Silo Ue vr oedd y gwir dabernacl, meddvUent
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portü, gyda'r chwe chanwr oedd wedi
ymwregysu âg arfau rhyfel.

18 A'r rhai hyn a aethant i d Mi-
ca, ac a ddygasant yraaith y ddelw
gerfiedig, yr ephod, a'r teraphim, a'r

ddelw doddedig. Yna yr oífeiriad a
ddywedodd wrthynt, Beth yr ydych
chwi yn ei wneuthur?

19 Hwythau a ddywedasant wrtho,
Taw son

;
gosod dy law ar dy safn, a

thyred gyda ni, a bydd i ni yn dad ac
yn oífeiriad : ai gwell i ti fod yn off-

eiriad id un gr, na'th fod yn offeir-

iad i Iwyth ac i deuhi yn Israel?
20 A da fu gan galon yr ofí'eiriad

;

ac efe a gymerth yr ephod a'r tera-

phim, a'r ddelw gerfiedig, ac a aeth
yn mysg y bobl.

21 A hwy a droisant, ac a aethant

yr arbedai y rhai hyn iddynt y llafur o deithio
yno Lais, yn enwedig os gallent gael y Lef-
iad hwn i fyned ynogyda hwy. Yr oedd hon
yn ddyfais o'r un natur ag eiddo Jeroboam,
1 Bren. xii. 26, àc
Adu. 18. Beth yr ydych chvji yn ei wneu-

thur?] Fel pe dywedasai, Ai dyma eich tâl i

mi am ymgynghori â Duw drosoch y tro o'r

blaen, ac wedi eich cyfarch gwell i mi ych-
ydig yn ol, sef Uadrata y delwau ag sydd dan
íy ngofal, ar y rhai yr wyf yn ymddibynu am
fy mywioliaeth

!

Adn. 19. Gosod dy law ar dy safn\ Yn ar-

wydd ddystawrwydd : felly y tynai yr Aifft-

iaid lun Harpocrates, ' duw dystawrwydd,'
â'i fys yn gwasgu ei wefusau. A ihyred gyda
ni—ewyllysient iddo ef fyned gyda'r duwiau,
am na wyddent yn iawn pa fodd i wneyd â
hwy hebddo ef. A bydd i ni yn dad ac yn
offeiriad—gwel ar adn. 10. Ai gwell itifod
yn offeiriad i dy un gwr— sef Mica; na'ih

fod yn offeiriad i Iwyth— neu deulu cyfan o

Iwyth yn Israel ? A ydyw dy anrhydedd di

felly yn fwy, a'th gyflog yn well ?

Adn. 20. A da fu gan galon yr offeiriad]
Gan ei fod yn cael addewid o ddyrchatìad, ac

y cai hefyd weled mwy o'r byd, efe nid yn
unig a gydsyniodd â'u hewyllys, ond hefyd
a'u cynorthwyodd i ladrata y delwau, trwy ei

fod yn cael ei lywodraetbu yn gwbl gan serch
at ei fantais dymhorol ei hun. Ac a aeth yn
mysg y bobl— sef yn eu canol hwynt, feí y
byddai ef a'r delwau yn fwy cuddiedig a diogel

rhag Mica a'i wr.
Adn. 21. ^ hwyadroisant] Oddiwrth borth

palas Mica, i fyued ymaith tua Lais ; ac a os-

odasant y plant a'r anifeiliaid—yr oedd eu
gwragedd hefyd gyda hwynt yn ddiamau, er

na chrybwyllir am danynt; a'r clud— eu
heiddo a'u celíi o bob math ar gefnau yr ani-

feiliaid, neu yn cael eu llusgo ar íèni ; o'u
blaen—fel y byddai y milwyr rhyngddynt a
Mica a'i blaid, os erlidiai efe ar eu hol. Fel
hyn cymerasant eu teuluoedd, eu hanifeiliaid,

a'u holl eiddo o'u hen wlad, heb feddwl byth
droi yn ol, gan mor hyderus oeddynt o ennill

Lais.

IGl

ymaith ; ac a osodasant y plant, a'r

anifeiUaid, a'r clud, o'u blaen.

22 TI ^ phan oeddynt hwy enyd
oddiwrth d Mica, y gwr oedd yn y
tai wrth d Mica a ymgasglasant, ac
a erlidiasant feibion Dan.

23 A hwy a waeddasant ar feibion

Dan, Hwythau a droisant eu hwyn-
ebau, ac a ddywedasant wrth Mica,
Beth a ddarfu i ti, pan wyt yn dyfod
â'r fath fiutai ?

24 Yntau a ddywedodd, Fy nuwiau,

y rhai a wnaethym i, a ddygasoch
chwi ymaith, a'r offeiriad, ac a aeth-

och i ffordd : a pheth sydd genyf fi

mwyach ? a pha beth yw hyn a ddy-
wedwch wrthyf, Beth a ddarfu i ti?

25 A meibion Dan a ddywedasant
wrtho, Na âd glywed dy lef yu ein

Adn. 22. A phan oeddynt hwy enyd oddi
wrth d Mica] Canys bu ef gryn amser cyn
gwybod eu bod hwy wedi lladrata ei dduwiau
a hudo ei ofi'eiriad ef ; a chymerodd beth am-
ser wedi byny i gasglu ei gymydogion yn
nghyd i erlid ar eu hol hwynt. Ygwr oedd
yn y tai—canys y mae yn debyg fod hoU gy-
mydogion Mica wedi eu llygru gan yr eilun-

addoliaeth hwn ; a bod ereili wedi codi tai yn
ymyl y cysegr er mwyn cyfleusderau crefyddol

iddynt eu huuain, neu i ietya y dyeithriaid a

gyrchent yno i addoli ; ac yr oeddynt oil yn
ewyllysgar i gynorthwyo Mica i gael y delwau
ynol.
Adn. 23. A hwy a waeddasant ar feibion

Dan] Ar ol dyfod i'w golwg hwy. Hicythuu
a droisant eu hwynebau—i ofyn beth a fynai

Mica a'i blaid â hwy. Beih a ddarfu i ti,

pan wyt yn dyfod «'r fath fintai— a'r rhai

hyny ond odid yn arfog. Fel pe dywedasent,

Beth yw yr achos dy fod yn gwaeddi mor
groch, ac yn dyfod yn y fatb fodd bygythioi

ar ol dyeithriaid ar eu taith ?

Adn. 24. Fy nuwiau, y rhai a wnaethymi']
Yr oedd hyn yn rheswm da i brofi ei hawl ef

ynddynt, ond rheswm gwael dros ddwyfoldeb

y duwiau hyny oedd eu bod wedi cael eu

gwneuthur, ac nad allent eu hachub eu hun-

ain rhag cael eu Iladrata ymaith. AW offeir-

iad—nid yn unig dygasoch ymaith fy nuwiau,

ond dygasoch hefyd yr hwn a aberthai iddynt,

neu agyflawnai wasanaeth ddwyfol trwyddynt
hwy gerbron Duw. A pheth sydd genyf fi

mwyach?— nid oedd ei holl olud na'i eiddo o

werth dim yn ei olwg ef mewn cydmhariaeth

i'w dduwiau. Y mae ei deimlad ef yn gwir-

eddu yn hollol yr hen ddiareb Gymreig, 'Heb
Dduw, heb ddim: Duw, a digon.' Ac yr oedd

ei sel dros ei au-dduwiau yn gywilydd i ddi-

faterwch Ilawer a broffesant y M'ir grefydd, a

chariad at y gwir Dduw. A pha beth yw yr
hyn a ddywedioch wrthyf—hyny yw, paham

y gofynwch ' Beth a ddarfu i li ?' neu, 'Beth

sydd yn bod?' pan y gwyddoch eich bod chwi

eich hunain wedi gwneyd â mi y fath gam ?

Adn. 25. Na âd glywed dy ícf yn einmysg
ni] Yn cin cyliuddoogysegr-yspeiiiad, neu yn
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mysg ni ; rhag i wr digUawn ruthro

arnat ti, a choUi o honot dy einioes,

ac einioes dy deulu.

26 A meibion Dan a aethant i'w

ffordd. A phan welodd Mica eu hod
hwy yn gryfach nag ef, efe a drôdd,

ac a ddychwelodd i'w d.
27 A hwy a gymerasant y pethau a

wnaethai Mica, a'r offeiriad oedd gan-
ddo ef, ac a ddaethant i Lais, at bobl
lonydd a diofal ; ac a'u tarawsant
hwy â min y cleddyf, ac a losgasant

y ddinas â thân.

28 Ac nid oedd waredydd ; canys
pell oedd hi oddiwrth Sidou, ac nid

oedd negesau rhyngddynt â neb ; he-

fyd yr oedd hi yn y dytfryn oedd wrth
Bethrehob : a hwy a adeiladasant ddi-

nas, ac a drigasant ynddi.

gofyn am dy eiddo yn ol ; rhag i wr digllon
— rhag i'r milwyr hyn, wedi eu cynbyríu gan
dy drahausder, ruthro arnat ti a'th deulu â'u

cleddyfau noethion. Nid oeddynt yn gwadu y
cyhuddiad, na chwaith yn ei addef, eithr yn
peri iddo ef dewi trwy ei fygwth.

Adn. 26. A phan welodd lìlica cu hod hwy
yn gryfach nag ef] Mcwn nifer yn gystal ag
mewn arfogaeth ; efe a drôdd—tuag adref, gan
weled nad oedd wiw iddo geisio ei dduwiau
oddiwrthynt trwy arfau, ar ol methu eu cael

trwy eiriau.

Ádn. 27. A hwy a gymerasant y pcthau]
Sef yr ephod, y teraphim, y duwiau, a'r oíFeir-

iad, gyda hwynt i Lais, gan orfodi Mica i fyn-

ed adref hebddynt ; at bohl lonydd a diofal—
gwel ar adn. 7, 10 ; ac a losgasant y ddinas ä
thân—nid yn gwbl ond odid, eithr cryn lawer
o honi, i greu arswyd ar hoU drigolion y wlad
oddiamgylch.
Adn. 28. Ac nid oedd waredydd] Am fod

y Sidoniaid yn rhy bell oddiwrthynt ar un
llaw, ac nad oedd cynghrair rhwng gwr Lais
a neb ar y llaw arall ; hefyd yr oedd hi yn y
dyffryn—wrth droed mynydd Libanus, Vel y
gailodd y Daniaid ei dinystrio cyn i neb ddy-
íòd i wybodaeth o'r peth. A hioy a adeila'd-

asant ddinas— hyny yw, darfu iddynt adgy-
weirio a helaethu yr hen ddinas i fod yn gar-
tref barhaus iddynt eu hunain.

Adn. 29. A hwy a alwasant cmo y ddinas
Dan] Yr oedd yr enw newydd hwn yn ateb

amrai ddybenion ar unwaith. (1) Yr oedd
yn arwydd barch i enw a chofladwriaeth tad
eu llwyth. (2) Yr oedd yn dangos eu hàniad
Israelaidd i'r cenhedloedd amgylchynol, (3)
Ac yr oedd yn brawf o'u hundeb â'r rhan ar-

all o'r llwyth yn neau-orllewin Canaan, er eu
bod wedi eu gwahanu yn mhell oddiwrth eu
gilydd.

Adn. 30. A meihion Dan a osodasant ifyny
iddynt y ddelw gcrfiedig] Codasant gapeí 'neu

deml iddynt eu hunain, fel y gwnaethai Mica
o'r blaen

; gan feddu yr un oflerynau, ac ond
odid yr un otfeiriad. A Jonathan inah Ger-
son—dyma enw y gr ieuanc y Letìad ; neu
ynte yr oeddynt wedi ei droi ef ymaith, a chy-

A"

29 A hwy a alwasant enw y ddinas
Dan, yn ol enw Dan eu tad, yr hwn a
anesid i Israel : er hyny Lais oedd
enw y ddinas ar y cyntaf.

30 1Í A meibion Dan a osodasant i

fyny iddynt y ddelw gerfiedig : a Jo-
nathan mab Gerson, mab Manasse,
efe a'i feibion, fuant offeiriaid i Iwyth
Dan hyd ddydd caethgludiad y wlad.

31 A hwy a osodasant i fyny iddynt

y ddelw gerfiedig a wnaethai Mica, yr
holl ddyddiau y bu t Dduw yn Silo.

PENNOD XIX.

C yn y dyddiau hyny, pan nad oedd
frenin yn Israel, yr oedd rhyw

Lefiad yn aros yn ystìysau mynydd
Ephraim, ac efe a gymerodd iddo or-

dderchwraig o Bethlehem Juda,

meryd y Jonathan hwn yn offeiriad yn ei le

ef. 3Iah Manasse—nid Manasse brenin Is-

rael, canys ni aned ef wyth cant flynyddoedd
wedi hyn ; ac uid Manasse mab Joseph, yr
hwn oedd tad y Ilwyth a elwid felly, canys nid

oedd ganddo ef fab o'r enw Gerson ; eithr mab
rhyw Fanasse yn Uwyth Lefi; oblegid yr oedd
Gerson a AJanasse yn enwau cyfi"redin yn Is-

rael. Ond yn lle mah Manasse, y mae rhai

ysgriflyfrau a chyfieithiadau, yn gystal a rhai

esbonwyr hen a diweddar, yn darllen niah Mo-
SüS ; a chyfaddefa Kivxchi fod yr luddewon
wedi newid yrenw yn Manasse, am y tybient

fod yn warth mawr i'r deddfroddwr fod gauddo
^ryr yu eilunaddolwr. Efe a'ifeihion—Jon-
athan tra y bu efe byw, a'i feibion ar ei ol o
genhcdlaeth i genhedlaeth

; fuant offeiriaid i

Iwyth Dan—i'r rhai hyny o'r Ilwyth a gyfan-
eddent yn ngwlad Lais ; hyd ddyd'd caethglud-

iady wlad—hyny yw, yn ol rhai, hyd yr am-
ser ag y cafodd hoîl wlad y deg Ilwyth, o'r

rhai yr oedd Dan yn un, eu gorchfygu, ac y
caethgludwyd y bobl gan yr Assyiiaid, 2 Bren.
xvii. G, 23. Ond y mae y rabbiniaid luddew-
ig modd bynag, yn nghyda Ilawer esbonwyr
diweddar, yn dadlu fod yn dra annhebyg y
goddefasid y ddelw hon i baihau yn nyddiau
Dafydd, yr hwn oedd awyddus i ddystrywio
eilunaddoliaetb, a dwyn yn mlaen y wir gref-

ydd, hyd eithaf ei allu, trwy yr holl wlad
Dan hyd Beerseba. Am hyny casglant mai
wrth gaethgludiad y tclad y medd\ lir yma,
dygiad yr arch gan y Philistiaid, a'i chaeth-

giudiad i deml Dagon, yn niwedd oes Eli,

1 Sam. iv. a v. Y mae yr luddewon diwedd-
ar yn gyffredinol yn deall y geiriau yn yr
ystyr yma; ac ar y sail hon dadleua Houbi-
gant, yn lle haareís, y wlad, y dylid darllen

haaron, yr akcu : ac y mae y dychymyg hwn
yn debycach fyth, am y dywedir yn yr adnod
nesaf i ddelw geifiedig ^lica aros yn Dan, 'yr
holl ddyddiau y bu t Dduw yn i>ilOy neu
hyd ddygiad yr areh gan y Philistiaid.

Adn. 31. 1> hoil ddyddiau y hu t Dduw
yn SiLo] Yr hyn oedd yn cyraedd, yn ol yr
luddewou, drusyr yspaiil oSGO flynyddoedd.
Cvhvd a hvnv v puihaodd eiluuaddoliaeth
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2 A'i ordderchwraig a buteiniodd
yn ei erbyn ef, ac a aeth ymaith oddi
wrtho ef i d ei thad, i Bethlehem
Juda : ac yno y bu hi bedwar mis o
ddyddiau.

3 A'i gr hi a gyfododd, ac a aeth
ar ei hol, i ddywedyd yn dêg wrthi
hi, ac i'w throi adref ; a'i lanc oedd
gydag ef, a chwpl o asyuod. A hi a'i

dyg ef i mewn i d ei thad : a phan
welodd tad y llances ef, bu lawen gan-
ddo gyfarfod âg ef.

4 A'i chwegrwn ef, tad y llances, a'i

daliodd ef yno ; ac efe a dariodd gyd
ag ef dridiau. Felly y bwytasant ac

a yfasant, a lletyasant yno.

5 A'r pedwarydd dydd y cyfodasant

yn fore; yntau a gyfododd i fyned
ymaith. A thad y Uances a ddywed-
odd wrth ei ddaw, Nertha dy galon â

thamaid o fara, ac wedi hyny ewch
ymaith.

meibion Dan. Nis gallodd yr holl farnwyr a

fuont yn llywodraethu yn y cyfaniser ei ddi-

ddymu, am fod y Daniaid hyn yn byw mor
beíl oddiwrth eu brodyr meibion Israel.

PEN. XIX. Adn. 1. Ac yn y dyddiau
hyny] Yr un dyddiau a feddylir o hyd : gwel
ar pen. 2vii. 1, 6. Yr oedd rhyw Lefiad yn
aros yn ystlysau mynydd Ephraim—am fod

y lle Ìiwuw yn agos i Silo, lle yr oedd ganddo

ond odid wasanaeth i'w chyflawni yn y taber-

nacl. Ac efe a gymerodd iddo ordderchwraig

—gwelsom eisioes mai rhyw fath ar îs-wraig

oedd yr ordderchwraig, ac nad oedd y cyfryw
gysylitiadau, o herwydd arferiad cyffredin yr

amseroedd hyuy, mor ddianrhydeddus ag yn
ein dyddiau ni : gwel ar pen. ix. 31, a Gen.

xxii. 24. Bethlehem Juda— oddiyno y
daethai y Lefiad drygionus o'r blaen, yr hwn
a fu yn offeryn i sefydlu eilunaddoliaeth yn
Israel ; ac oddiyno y daeth yr ordderchwraig

hon, yr hon a fu yn achos o dywallt cymaint o

waed yn Israel. Yr oedd y ddau amgylchiad

hyn yn warth mawr ar Bethlehem Jnda ; ond

treiglwyd hyny ymaith trwy eni rhai gwr
enwog yno ar ol hyn, megys Boas, Jesse, Da-

fydd, ac yn enwedig y Messia.

Adn. 2. A'i ordderchwraig a huteiniodd yn
ei erbyn ef] Yn eibyn y ffyddlondeb a add-

awsai hi iddo ; ac a aeth ymaith oddiwrtho ef

i dý ei thad—naiU ai rhag ofn cael ei chospi,

neú am fod ei chalon wedi ymddyeithrio oddi

wrtho ef: gwel Benson. Ac yno y bu hi

bedwar mis— cyn i'w gr fyned i'w cheisio

adref. Ond dylid sylwi, nad yw y Lxx, y
Yulgate, y Targum, na Josephus, yn deall y
weithred uchod fel yn cyuwys unrhyw an-

ffyddlondeb priodasol o du y wraig ; ond yn

unig eu bod wedi annghytuno. Yn wir y
mae holl amgylchiadau yr achos, meddai

Clarke, yn amddiffyn yr olwg yma ar y peth.

Pe buasai hi yn butan neu yn odinebwraig,

nid yw yn dra thebyg yr aethai ei gr ar ei

hol i ddywedyd \i\ deg wrthi, ac i geisio gau-

16G"

6 A hwy a eisteddasant, ac a fwyt-

asant ill dau yn nghyd, ac a yfasant.

A thad y llances a ddywedodd wrth y
gr, Bydd foddlawn, atolwg, ac aros

dros nos, a llawenyched dy galon.

7 A phan gyfododd y gr i fyned
ymaith, ei chwegrwn a fu daer arno :

am hyny efe a drôdd ac a letyodd yno.

8 Ac efe a gyfododd yn fore y pum-
med dydd i fyued ymaith. A thad y
llances a ddywedodd, Cysura dy gal-

on, atolwg. A hwy a drigasant hyd
brydnawn, ac a fwytasant ill dau.

9 A phan gyfododd y gr i fyned
ymaith, efe a'i ordderch, a'i lanc ; ei

chwegrwn, tad y llances, a ddywed-
odd wrtho, Wele, yn awr, y dydd a
laesodd i hwyrhau ; arhoswch dros

nos, atolwg : wele yr haul yn mach-
]udo; trig yma, fel y llawenycho dy
galon; a chodwch yn fore y fory

i'ch taith, fel yr elych i'th babell.

ddi ddychwelyd. Yr oeddynt wedi cweryla
â'u gilydd am ryw achos, nes yroedd ei serch

hi wedi ymddyeithrio trwy hyny oddiwrtho

;

ac am hyny ymadawodd â'i gr, ac aeth ya
ol at ei thad.

Adn. 3. A'i gwr hi a gyfododd] ystlys

mynydd Ephraim, lle yr oedd yn cartrefu ;

ac a aeth ar ei hol— i Bethlehem Juda, yr
hyn oedd daith o gylch 28 o fiUdiroedd ; i

ddywedyd yn dêg wrthi hi—er mwyn ei hen-

nili i ddychwelyd adref ; neu, fel yr arwydda
y wreiddiol, i ' lefaru wrth ei chalon.' Ä'i
Lanc oedd gydag ef, a chwpl o asynod— i'w

cario hwy yno, a'r wraig a'i chelfi yn ol. A
hi á'i dyg efi mewn i d ei thad—wedi ym-
gymodi âg ef yn ewyllysgar. A phan wel-

odd tad y llances ef, bu lawen ganddo— efe

a'i derbyniodd yn siriol fel ei fab-yn-nghyf-

raith.

Adü. 4. Ac efe a dariodd gydag ef dridiau]

Yn mwynhau ei garedigrwydd a'i ddanteith-

ion, heb son am ddychwelyd.
Adn. 5. A'r pedwarydd dydd y cyfodasant

ynfore] I gychwyn i'w taith cyn boreubryd,

neu leiaf cyn ciniaw. Nertha dy galon â
thamaid ofara—enwir bara ymaam bob peth

bwytadwy ac yfadwy.
Adn. 6. Aros dros nos] Yr oedd yn an-

hawdd gan ei dad-yn-nghyfraith ymadael âg
ef, a mynai iddo aros hyd dranoeth, gan add-

aw iddo ddigonedd o bob peth angenrheidiol.

Adn. 7. Am hyny efe a drôdd] Yn ol wedi

iddo gychwyn ei daitli ; ac a letyodd yno—hyd
fore y pummed dydd.
Adn. 8. Cysura dy galon, atolwg] Bydd

foddlon i aros yma nes yr oero yn y pryd-

nawn, yn lle teithio yn ngwres y dydd. A
hwy a drigasant hyd brydnawn— yn ol cais

cu 'tad ; ac a fwytasant ill dau—y Lefiad a'i

ordderchwraig, gyda'r teulu. Dianiau fod y
llanc hefyd yn cael bwyd, ond mewn ystafell

arall.

Adn. 9. Wele yr haul yn machludo] Neu
yn tynu at fachludo, pryd y dylech feddwl am
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10 A'r gr ni fynai aros dros nos;
eithr cyfododd, ac a aetli ymaith ; a
daeth hyd ar gyfer Jebus (hon yw Je-

rusalem) a chydag ef gwpl o asynod
Uwythog, a'i ordderchwraig gydag ef

1

1

A phan oeddynt hwy wrth Jebus,
yr oedd y dydd ar ddarfod; a'r llanc a
ddywedodd wrth ei feistr, Tyred, at-

olwg, trown i ddinas hon y Jebusiaid,

a lletywn ynddi.

12 A'i feistr a ddywedodd wrtho,
Ni thrown ni i ddinas estron nid ywo
feibion Israel ; eithr nyni a awn hyd
Gibeah.

13 Ac efe a ddywedodd wrth ei

lanc, Tyred, a nesawn i un o'r lle-

oedd hyn, i letya dros nos yu Gibeah,
neu Ramah.

14 Felly y cerddasant, ac yr aeth-

ant : a'r haul a fachludodd arnynt
wrth Gibeah eiddo Benjamin

15 A hwy a droisant yno, i fyned i

mewn i letya i Gibeah. Ac eíe a

lety, yn hytrach nag am daith ; achodwch yn
fore y fory—y chweched dydd ; fel yr elych

Ì'th habell—fel y galloch gyraedd adref mewn
un diwrnod, yn hytrach na lletya ar y ífordd

;

canys yr oedd ganddynt oddeutu 28 o filldir-

oedd o daith.

Adn. 10. AW gwr ni fynai aros dros nos]

Yr oedd yn gweled nad oedd diui diwedd ar

gymhelliadau a charedigrwydd ei dad-yn-
ughyfraith, ac am hyny penderfynodd gych-
wyn ei daith er hwyred ydoedd. A daeth
hyd ar gyfer Jebus—neu Jerusalem, yr hon a

safai oddeutu chwe milldir o Bethleliem Juda,
ar y ffordd i fynydd Ephraim : gwel ar Jos.

XV. 63. Asynodllwythog—un wedi ei Iwytho
ond odid â bwyd i ddyn ac anifel, adn. 19, a'r

Uall yn cario y Lefiad a'i wraig bob yn ail.

Adn. 1 1. Fr oedd y dydd ar ddarfod] Saes.
* wedi treulio yn mhell,' fel y gallwn feddwl
ei fod, trwy fod yr haul yn tynu at fachludo
pan y cyrhwynasant o Bethlehem, adn. 9.

Trown i ddinas hon y Jcbusiaid—gelwir Je-

rusalem yn 'ddinas y Jebusiaid,' am eu bod
hwy yn preswylio ynddi ar y piyd : gwel pen.

i. 21, a Jos. XV. 63.

Adn. 12. Ni thrown nii ddinas estron] Yr
oedd yn meddwl fod yn fwy diogel iddo letya

yn un o ddinasoedd Israel, na bod yn mhlith
cymdeithion drwg ; a bod hyny yn gweddu yn
well i'w swydd a'i broffes grefyddol ef. Eithr
nyni a awn hyd Gibeah— dinas yn llwyth
BenjamÌD, oddeutu pum milldir o Jerusalem.
Adn. 13. Neu Raînah] Yr hon oedd beth yn

mhellach na Gibeah, ac yn dal yn fwy i'r gor-
llewin.

Adn. 14. A'r havl a fachludodd arni/nt]
Neu a ydoedd wedi machludo erbyn iddynt
gyraedd i Gibeah. Ëiddo Benjamin— i'w
gwahaniaethu oddiwrth Gibeah Juda, Jos. xv.

57, a phob Gibeah arall, o'r rhai yr oedd am-
rai.

Adn. 15. Nid oedd neb à'u cymerai hwynt

ddaeth i mewn, ac a eisteddodd yn
heol y ddinas : canys nid oedd neb
a'u cymerai hwynt ì\v d i letya.

16 ^ Ac wele, \vr hen yn dyfod
o'i waith o'r maes yn yr hwyr; a'r

gr oedd o fynydd Ephraim, ond ei

fod ef yn ymdaith yn Gibeah; a gwr
y lle hwnw oedd feibion Jemini.

17 Ac efe a ddyrchafodd ei lygaid,

ac a ganfu r yn ymdaith yn heol y
ddinas : a'r hen r a ddywedodd, I

ba le yr âi di ? ac o ba le y daethost?
18 Yntau a ddywedodd wrtho, Tra-

mwyo yr ydym ni o Bethlehem Juda,
i ystlys mynydd Ephraim, o'r lle y'm
henyw : a mi a aethym hyd Bethlehem
Juda, a myned yr ydwyfì d yr Argl-
wydd ; ac nid oes neb a'm derbyn i d.

1

9

Y mae genym nì wellt ac ebran
hefyd i'n hasynod ; a bara hefyd a
gwin i mi, ac i'th lawforwyn, ac i'r

llanc sydd gyda'th weision : nid oes

eisiau dim.

i\o di/] Yr hyn oedd y rheswm paham yr eis-

teddent yn yr heol. Y mae yn debyg nad
oedd gwestty cyffredin y pryd hyny yn Gibe-
ah, er fod rhai felly i'w cael mewu Ileoedd er-

eill y pryd hyny. Yr oedd Gibeah yn ddinas

y Ijefiaid, o'r rhai yr oedd amrai ynddi yn
ddiamau ar y pryd ; eto nid oedd un o honynt
hwythau a roddai lety i'w brawd, trwy fod

ysbryd Iletygarwch wedi darfod yn yr amser
penrhydd hwuw; neu yr oedd y rhai haelion-

us honynt yn ofni lletya dyeithriaid, rhag
ofn y deuai y dinasyddion llygredig yno i'w
hanmliarchu.
Adn. 16. A'r gwr oedd ofynydd Ephraim]

Sef o'r un wlad a'r Lefiad íiwn, yr hyn a'i

tueddodd ef i dosturio wrth ei gydwladwr
;

ond ei fod yn ymdaith yn Gibeah—wedi dy-
fod yno i fyw fel amaethwr. A gwr y Ìle

hivmo oedd feibion Jemini—neu Benjamin-
iaid, fi^ y mae yn y Saesonaeg ; canys yf
oedd ereill yn byw yn ninasoedd y Lefiaid
gydahwy : gwel yr adfeddyliadau ar Jos. xxi.

Adn. 17. Ac a ganfu wr yn ymdaith yn
heol y ddinas] Yn cerdded yn ol ac yn mlaèn,
wedi blino yn eistedd, adn. 15.

Adn. 18. O'r lle y'm henyio] O'r lle yr wyf
yn hàmi, neu yn dyfod yn wreiddiol ; a mi a
aethyni—o ystlys mynydd Ephraim, fy lle

genedigol ; hyd Bethlehem Juda— o'r líe yr
wyf yn awr yn dychwelyd, i fyned i d 'yr

Arghoydd—yn SiÌo, canys yr oedd y tabernacl
yn agos i'w gartref ef. Feallai fod ei swydd
yn gofyn iddo fyned yno yn ddioedi ; neu ynte
efe a chwennychai fyned yno i oftrymu ab'eith

diolchgarwch i'r Arglwydd am ei drusraiedd
yn ei Iwyddo ar ei daith, ac yn ei gymodi ef
a'i wraig. Ond y mae y lxx yn ei ddarllen,
' myned yr ydwyt' 1*7/1 t,' sef ei d ei hun.
Adn. 19. Y mae genym ni weìlt] I'n has-

ynod orwedd aruo, ac ebran— i'w porthi ; a
bara hefyd a gwin—pob ymborth anffenrheid-'
iol i mi a'm gwraig, ac i'r üanc sydd gyda'th
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20 A'r hen r a ddywedodd, Tang-
nefedd i ti : bydded dy holl eisian ar-

naf fi
;
yn unig na letya yn yr heol.

21 Felly efe a'i dyg ef i mewn i'w

d, ac a borthodd yr asynod: a hwy
a olchasant eu traed, ac a fwytasant
ac a yfasant.

22 *il A phan oeddynt hwy yn lla-

wenhau eu calon, wele, gwr y ddin-

as, rhai o feibion Belial, a amgylch-
ynasant y t, a gurasant y drws, ac a

ddywedasant wrth berchen y t, seý

yr hen \vr, gan ddywedyd, Dwg allan

y g\vr a ddaeth i mewn i'th d, fel yr
adnabyddom ef.

23 A'r gr, perchen y t, a aeth
allan atynt, ac a ddywedodd wrthynt,

Nage, fy mrodyr, nage, atolwg, na
wnewch mor ddrygionus : gan i'r gr
liwn ddyfod i'm t i, na wnewch yr
ysgelerder hyn.

loeision—sef gyda ni. Yr oedd yn arferiad y
pryd hyny, wrth gyfarch ereill, i'r llefarwyr

eu galw eu hunain yn weision i'r rhai a gyf-

archent. Nid oes eisiau dim—ond llety dros

heno yn unig : ni fyddwn o bwys na chost i

neb.

Adn. 20. Tangnefedd i íi] Pob dedwydd-
wch a daioni ! Cynhesodd calon yr hen r
ato, wrth weled fod dyn dyeithr a da, Lefiad

o'r un wlad a chenedl ag ef ei hun, yn gorfod

lletya allan yn yr heol wrth deithio i d yr
Arglwydd! Bydded dy holl eisiau arnaf fi—cedwch eich bara a'ch gwin i chwi eich hun-
ain, a'ch gwellt a'ch ebran i'ch asynod, rhag y
bydd arnocheu heisiau cyn gorpheneich taith:

bydd i mi ddiwallu eich hoU eisiau am heno,

gau hyny na letywch yn yr heol.

Adn. 21. A hwy a olchasant eu traed] Yr
hyn oedd yn ddadfliniad mawr i deithwyr yn

y gwledydd poethion : gwel ar Gen. xviii. 4.

Adn. 22. A phan oeddynt hwy yn llawen-

hau eu calon] Trwy ymborthi ar y swper a

osodwyd o'u blaen, ac mewn ymddyddanion
siriol a chyfeillgar yn nghylch eu hen gydna-

bod tua mynydd Ephraim ; gwr y ddinas—
sef Israeliaid o Iwyth Benjamin ; rhai o feib-

ion Belial— dynion diwerth, drygionus, ac

aflywodraethus fel eu tad diafol, gwel ar Deut.

xiii. 13 ; a amgylchynasant y t—fel na ddi-

angai neb allan o hono. Feî yr adnahyddom

ef—ei adnabod yn bechadurus, yn groes i an-

ian, trwy wrywgydiaeth neu sodomiaeth : gwel

ar Gen. xix. 5, Rhuf. i. 27.

Adn. 23. Nagc, fy mrodyr, nage] Y mae
yr hen r yn ceisio eu perswadio rhag y dryg-

ioni a'r ysgelerder hwn gyda'r difrifwch, y
taerineb, a'r tynerwch mwyaf. Gan i'r gwr
hwn ddyfod i'm t i—yr wyf yu rhwym o'i

amddiffyn ef trwy ddeddfau lletygarwcb, ac

am hyny gadewch lonydd iddo.

Adn. 24. Wele fy merch yr hon sydd for-
wyn, ^c.] Yr oedd yr hen r yn feius yn y
cynygiad hwn, canys nid oedd ganddo hawl i

wneyd felly â'i ferch, a llawer llai â gordderch

y Lefiad : ac yr oedd y ddeddf a'i rhwymai ef

1C8

24 Wele, fy merch, yr hon sgdd for-

wyn, a'i ordderch yntau ; dygaf hwynt
alian yn awr, a darostyngwch hwynt,
a gwnewch iddynt yr hyn fyddo da
yn eich golwg : ond i'r gr hwn na
wnewch mor ysgeler.

25 Ond ni wrandawai y gwr arno

:

am hyny y gr a ymaflodd yn ei or-

dderch, ac a'i dyg hi allan atynt hwy.
A hwy a'i hadnabuant hi, ac a wnaeth-
ant gam â hi yr holl nos hyd y bore :

a phan gyfododd y wawr, bwy a'i go-
llyngasant hi ymaith.

26 Yna y wraig a ddaeth, pan yra-

ddanghosodd y bore, ac a syrthiodd
wrth ddrws t y gr yr oedd ei har-
glwydd ynddo, hyd oleuni y dgdd.

27 A'i harghyydd a gyfododd y
bore, ac a agorodd ddrysau y t, ac a
aeth allan i fyned i'w daith : ac wele,

ei ordderchwraig ef wedi cwyrapo

i amddiff"yn y Lefiad, yn ei rwymo hefyd i am-
ddiffyn ei wraig ef. Eithr dywedai hyn yn ei

ddychryn a'i wylltineb ; a dichou ei fod yn
cymeryd Lot yn siampl, yr hwn a gynygiodd
yr un peth mewn amgylchiad cyffelyb : gwel
ar Gen. xix. 8.

Adn. 25. Ond ni îurandawai y gwr arno]
Yn enwedig yn ei gynygiad o'i ferch ei hun ;

ond y mae yn debyg iddynt awgrymu y der-

bynient wraig y Lefiad, gan i'wgr ei gwthio
hi atynt, ac iddynt hwythau wedi hyny adael

llonydd iddo ef ; a dywed Josephus ei bod yn
fenyw lân odiaeth. Am hyny y gwr—sef y
Lefiad, ei gr ei hun ; a ymaflodd yn ei or-

dderch—yachazeJí:, a ymaflodd ynddi trwy or-

threch, neu a'i gwthiodd hi atynt o'i hanfodd,

rhag iddynt ei ladd ef, pen, xx. 5 ; neu, yn ol

Poole, i arbed merch ei letwr caredig. A
hwy a'i hadnabuant hi—yn olynol, mewn ys-

tyr anianol, hyd y bore. A phan gyfododd y
wawr, hwy a'i gollyngasant hi ymaith—am
mai gweithredoedd y tywyllwch oedd eu
gweithredoedd hwynt, y rhai ni oddefent oleu-

ni y dydd. Y mae yn anhawdd darllen yr

adnod hon heb gywilyddio dros y natur ddyn-
ol. Gwr Gibeah y rhai a fynent anmharchu
corff y Lefiad ; a'r Lefiad yr hwn a ewyllys-

iai arbed ei gorff ar draul gylder a bywyd ei

wraig ; a'r hen wr yr hwn a fynai arbed ei

westai ar draul halogiad ei ferch
;
ydynt gy-

meriadau ag y dymunai dynoliaeth a gyl-
eidd-dra iddynt oU gael eu claddu mewn tra-

gwyddol aunghof.

Adn. 26. Yna y wraig a ddaeth] At d yr
hen r lle yr oedd ei phriod, gan ymlusgo
hyd yno fel y gallai; ac a syrthiodd wrth
ddrws t y gwr—heb ynddi nerth i sefyll na
churo y drws, na gwaeddi am dderbyniad i

mewn. Yr Esgob Ilall, gan ddeall y gwaeth-

af am y wraighon, addywed, 'Puteindraoedd

ei phechod, (adn. 2,) a phuteindra a fu yn ang-

au iddi : galwodd Duw hi i gyfrif, a chospodd

hi â'i phechod ei hun.'

Adn. 27. A'i harglwydd a gyfododd y bore

-—î fyned i'w daith] Gan gasglu yn ddiamau
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wrth ddrws y t, a'i dwy law ar y
trothwy.

28 Ac efe a ddywedodd wrthi, Cyf-

od, fel yr elom yraaith. Oiid nid oedd
yn ateb. Yna efe a'i cymerth hi ar yr
asyn ; a'r gr a gyfododd, ac a aeth
ymaith i'w fangre.

29 II A phan ddaeth i'w d, efe a
gymerth gyllell, ac a ymaíiodd yn ei

ordderch, ac a'i darniodd hi, yn nghyd
a'i hesgyrn, yn ddeuddeg darn, ac a'i

hanfonodd hi i holl derfynau Israel.

30 A phawb a'r a welodd hyny, a
ddywedodd, Ni wnaethpwyd ac ni

welwyd y fath beth, er y dydd y
daeth meibion Israel o wlad yr Aiíft,

hyd y dydd hwn : ystyriwch ar hyny.

fod gwr Gibeah wedi dwyn ymaith ei wraig
ef yn hoUol oddiwrtho ; ac am hyny yr oedd
am frysio adref i gymeryd mesurau priodol

tuag at ei hadferu, fel y cawn iddo wneuthur
wedi hyny i ddial ei marwolaeth. Ac wele—
er ei syndod, ei ordderchwraig efwedi cwympo
wrth ddrws y t—ac wedi cysgu yno, fel y
tybiai ef, a'i dwylaw yn ymaflyd yn y troth-

wy.
Adn. 28. Cyfod, fd yr elom ymaiíh] Rhag

dygwydd i ni beth a fyddo gwaeth : efe a ddy-
wedai hyu i'w dihuno hi. Ond nid oedd yn
ateb—am ei bod wedi marw yn ganlynol i'r

anmharch a gawsai gan ddynion anifeilaidd y
ddinas ! Yna efe aH cymerth hi ar yr asyn—
a rwymodd ei choríf marw ar gefn yr asyn, ac a
aeth ymaith heb ymresymu dim â gwr y
ddinas, am y gwyddai nad oedd wiw iddo
ddysgwyl am gyfiawnder yn y fath le. Ac a
aeth ymaith Ì'wfangre—neu ei d ei hun, yn
lle myned i Silo fel y bwriadasai, adn. 18.

Adn. 29. Ac aH darniodd hi yn nghyda'i
hesgyrn] Gan adael yr esgyrn priodol i bob
darn yn y darn hwnw ; yn ddeuddeg darn—
yn ol rhifedi llwytbau meibion Israel ; ac a't'

hanfonodd hi i holl derfynau Israel—darn i

henuriaid pob Uwyth, ac wedi ei bêr-eneinio

«nd odid ríiag llygredd. Gallwu feddwl he-

fyd ddarfod iddo anfon hanes fanol am ysgel-
erder barbaraidd y Benjaminiaid yn Gibeah
gyda'r darnau at bob llwyth, gan eu tynghedu
ynenw yr Arglwydd i ddial am yr ysgelerder
hwnw, neu fod iddynt gael eu melldithio a'u
darnio yr un modd. Er fod y weithred hon
yn annymunol i deimladau dynol, eto yr oedd
mewn rhyw ystyr yn angenrheidiol i gyffroi y
wlad yn erbyn ysgelerder meibion Benjamin

;

ac y mae genym hanesion am weithredoedd
cyffelyb wedi cymeryd Ile yn mysg cenhedl-
oedd ereill.

Adn. 30. A phawb á'r a welodd hyny] A
welodd y darnau, neu a glywodd am yr ysgel-
erder ; a ddywedodd—dan y teimlad dwysaf
o dosturi tuag at y Lefiad, a dychryn wrth
feddwl am anfadrwydd gwr Gibeah. Ni
wnaethpwyd ac ni welivyd y fath beth—a'r

weithred hon o eiddo y Benjaminiaid ; er y
dyddy daeth meibion Israel o wlad yr Aifft—-yr oedd llawer peth digon drwg, 'ie gwaeth
na hyn, wedi bod yn eu mysg cyn hyn ; ond

ymgynghorwch, a thraethwch eich
meddwl.

PENNOD XX.

"YTNA holl feibion Israel a aethant
"*- allan ; a'r gynuUeidfa a ymgasgl-
odd yn nghyd fel un dyn, o Dan hyd
Beerseba, a gwlad Gilead, at yr Ar-
glwydd i Mispeh.

2 A phenaethiaid yr holl bobl, o

holl Iwythau Israel, a safasant yn
nghynulleidfa pobl Dduw; sef ped-
war can mil o wr traed yn tynu
cleddyf.

3 (A meibionBenjamina glywsant
fyned o feibion Israel i Mispeh) Yna
meibion Israel a ddywedasant, Dy-

edryclient ar y weithred hon, dan yr amgylch-
iadau presenol, yn fwy anfad nag un. Ystyr-
iwch ar hyny—meddyliwch am y peth, ac ym-
gynghorwch â'ch gilydd beth 'sydd oraf ei

wneuthur er cospi y fath droseddwyr.

PEN. XX. Adn. 1. Yna holl feibion Is-
rael] Neu y rhai penaf o bob dinas trwy eu
holl Iwythau, y rhai a ddewiswyd i gynrych-
ioli y Ileill; fel un dyn— gyda chyínaint o
unfrydedd a phe na buasent ond un dyn ; o
Dan hyd Beerseba—o derfyn eithaf ygogledd
hyd derfyn eithaf y deau, gwel ar 'Jos. xix.

47; a gwlad Gilead—tuhwnt i'r lorddonen,
Ile yr oedd Reuben, Gad, a hanner llwyth
ManassG ; at yr Arglwydd i Mispeh—yr oedd
y ddinas hon yn sefyíl ar gyffiniau Juda a
Benjamin, a phriodolir hi weithiau i'r naill ac
weithiau i'r llall. Ymddengyg fod yma le i

ymgynghori â'r Arglwydd, n gystàl ag vn
Silo. Yn 1 Mac. iii. 4G, ni a ddarllenwn, ''T
Ile o'r blaen i Israel weddio oedd yn Maspha,*
neu Mispeh. Nid oedd Gibeab, íle y gwnaed
y drygioni, yn mhell oddiyma ; ac y'r oedd vk.
ganolbwyntcyfleus i'r holl Iwythau ymgasglu
iddo. Tybia rhai mai Silo a feddylir, am mai
yno yr oedd yr arch. Ond nid yw yr ymad-
rodd, ymgasglu at yr Arghcydd, yn meddwl
dim mwy na chyfarlod yn enw yrArghwdd,
i ymgynghori âg ef, a gweddio arno. Lle bvn-
ag y mae pobl Dduw, yno y mae Duw ei hùn ;

ac y mae bob amser yn wirionedd, lle bynag
y bo dau neu dri wedi ymgynuU yn ei enw ef,

ei fod ef yn eu canol hwynt.
Adn. 2. Pedicar can mil o wr traed yn

tynu cleddyf] Gosodir eu nifer i lawr yma, î

ddangos sel a pharodrwydd y Ilwythau'i gospi
y fath greulondeb.

Adn. 3. A meibion Benjamin a glyicsant
fyned ofeibion Israel i Mispeh] A tliybia rhai
iddynt hwythau gael eu gwysio i fyned vno fel

y líwythau ereill : modd bynag, n'id aeth ueb,
am eu bod yn anfoddlon i roddi eu brodyr i

fyny i gyfiawnder, ac yn meddwl na byddaí i'r

Ilwythau eieill byth íyned i ryfel â hwy ar y
fath achos. Yna meibion Isràel a ddyi'cedaS'
ant—wrth y Lefiad, ei lanc, a'r hen r a'u
Iletyasai, y rhai a wysiwyd i Mispeh i roddi
eu tystiolaeth yn yr achos ; ac am hvny cyf-
erchir hwynt yn y rhif lluosog, Dywedwch. âcc,
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wedwch, pa fodd y bu y drygioni
hyii ?

4 A'r gr y Lefiad, gr y wraig a
laddesid, a atebodd ac a ddywedodd,
I Gibeah eiddo Benjamin y daethym
i, mi a'm gordderch, i letya.

5 A gwr Gibeah a gyfodasant i'm

herbyn, ac a amgylchynasant y t, yn
fy erbyn liw nos, ac a amcanasant fy

lladd i ; a threisiasantfy ngordderch,
fel y bu hi farw.

G A mi a ymaflais yn fy ngor-

dderch, ac a'i derniais hi, ac a'i han-
fonais hi trwy holl wlad etifeddiaeth

Israel : canys gwnaethant ffieidd-dra

ac ynfydrwydd yn Israel.

7 Wele, meibion Israel ydi/ch chwi
oU; moeswch rhyngoch air a chyngor
yma.

8 ^ A'r holl bobl a gyfododd megys
un gr, gan ddywedyd, Nac eled neb

Adn. 4. A'r gwr y Lcfiad—a atehodd] Am
inai efe oedd y tyst blaenaf, neu am mai ei

ücbos personol ef ydoedd hwn.
Adn. 5. Ac a amcanasant fy lladd] Eu

hamoan cyntaf oedd cyflawni y pechod annat-

uriol a enwyd, pen. xix. 22, yr hyn ond odid

a fuasai yn farwolaeth iddo ef, fel y bu i'w

wraig ; neu bygythient ei ladd os na ddeuai

allan atynt, neu os na roddai ei wraig iddynt

:

gwel ar pen. xix. 25. A ilireuìamntfy ngor-

ddcrch—dengys hyn nad oedd hi yn cydsynio

yn y weithred, fel yr haera rhai
; fel y hu hi

farw—ti'wy yr anmharch treisiol a wnaed iddi.

Adn. 6. Äc n'i derniais hi] Efe a gyfaddefa

mai efe ei hun a wnaethai hyn, am na fynai

roi dim yn erbyn gwr Gibeah ond yr hyn yr

oeddynt yn euog o liono ; ac a'i hanfonais
trwy holì wlad etifeddiaeih Isracl— i dynu
eu sylw at yr ysgelerder a waaed, ac i gy-
nhyrfu eu digter yn erbyn y fath ddrygioni

íHaidd ac ynfyd.

Adu. 7. ele, meihion Israel ydych chwi
oll] Dynion o un genedl ac un grefydd, yn
jìroffesu duwioldeb, ac yn rhwym o amddiíFyn

gogoniant Duw a chospi pechod. Moeswch
rhyngoch air a chynghor yma—pa beth sydd
oraf ei wneuthur er gogoniant Duw, anrhyd-

t'dd crefydd, ac er dwyn cosp gyfiawn ar y
rhai a wnaethant y fath ffieidd-dra yn Israel.

Adn. 8. Nac elcd neh o honom i'w habcll]

Yroeddynt oll yn penderfynu yn unfryd, nad
âi neb honynt i orphwy.s ara un noson nes

gweinyddu cosp gyfiawn ar y fath ddyhirwyr.

Adn. 9. Wrth goelbren] Cyuygiwyd gan

ryw un, a chytunwyd ar y j)eth gan bawb, fod

iddynt fwrw coelbren pwy o honynt a âi i fyny
yn orbyn Gibeah, a phwy a arhosai yn y gwer-

syll i barotoi lluniaeth i'r rhyfelwyr.

Adn. 10. .4 ni a gymenon ddengwr d'r

cant] Sef deg o bob cant, yr hyn oedd gant o

l»ob mil, a mil o bob dena: mil. Felly, o'r

400,000 o wr traed, (adn. 2.) yroedd 300,000

i íyned i ryfel yn erbyn meibion Benjamin os

na roddeut y tioseddwyr i fyny iddynt hwy,

adn. 13, a'r 40,000 gweddiíl i ddwyn llun-
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honom i'w babell, ac na thröed neb
lionom i'w d.
9 Ond yn awr, hyn yw y peth a

wnawn ni i Gibeah : Nyni a awn %

fyny i'w herbyn wrth goelbren
;

10 A ni a gymerwn ddengwr o'r

cant trwy holl Iwythau Israel, a chant
o'r mil, a mil o'r deng mil, i ddwyn
lluniaeth i'r bobl ; i wneuthur (pan
ddelont i Gibeah Benjamin) yn ol yr
holl ffieidd-dra a wnaethant hwy jn
Israel.

11 Felly yr ymgasglodd holl wr
Israel yn erbyn y ddinas yn gytun
fei un gr.

12 ^ A llwythau Israel a anfonas-

ant wr trwy holl Iwythau Benjamin,
gan ddywedyd, Beth yw y drygioni

yma a wnaethpwyd yn eich mysg
chwi ?

13 Ac yn awr rhoddwch y gwr,

iaeth iddynt, gan y dj'sgwylient i'r rbyfel

bariiau ara hir amser,

Adn. 11. Felly yr ymgasglodd] Dygwydd-
odd hyn ar y 23ain o fis Sebat, meddai yr lu-

ddewon, yn cyfateb i ddiwedd lonawr a decbre

Chwefror, ar ba ddydd y cedwid ympryd i al-

aru am y tro.

Adn. 12. Anfonasant wr trwy holl Iwyth-

au Beìijamin] Hyny yw, "trwy hoU deuluoedd
Benjamin, yr hwn nid oedd ond un Uwyth.
Cyn dechreu taraw, anfonasant genadau at y
Benjaminiaid i gwyno o herwydd y niwed a

wnaed gan rai o'u llwyth, ac iofyn am iddynt

roddi y troseddwyr i fyny i ddwylaw cyfiawn-

der. Yr oedd hon yn drefn ddoeth a chyf-

iawn, fel na fyddai i'r diniwed ddyoddef gyd
a'reuog. Ond paham na ddangosasai y llwyth-

au hyn gyfartal sel yn erbyn eilunaddoliaeth

meibion Dau, yr hwn, er yn llai dinystriol i

heddwch cymdeithas, a darawai yn fwy un-

iongyrchiol yu erbyn gogoniant Duw ac an-

rhydedd crefydd? A allai hyn fod yn ddyl-

edus i rywbeth aragen na chyflwr tra isel

crefydd yn eu plith, a'u difaterwch am ogon-

iantDuw? Ac eto eilunaddoliaeth oedd yr

unig drosedd ag y gorchymynid iddynt ryfela

yn erbyn eu brodyr o'i herwydd.
Adn. 13. ^c yn awr rhoddwch y gwr^

meihion Belial] Gwel ar pen. xix. 22; fel y
lladdom hwynt— yr oeddynt yn euog o dri

phechod, sef tiais, godiueb, a llofruddiaeth

;

ac, yn ol cyfraith Duw, yr oedd pob un o hon-

ynt i'w gospi â marwolaeth ; ac y dileom

ddrygioni o Israel—trwy attal y fath ddryg-

ioni rhag ymdaenu, ac attal barn Duw rhag

di.sgyn arnynt oll os gadawent y fath drosedd-

wyr i ddianc yn ddigosp. Ond ni wrandawai
meibion Benjamin— o herwydd balchder eu

calon, yr byn a wnai iddynt ysgornio ymos-

twng i'w brodyr ; o herwydd eu tyb ucbel am
eu cryfder a'u medrusrwydd eu hunain mewn
rhyfel ; ac o herwydd barn gyfiawn Duw ya

gadael y fath Iwyth llygrcdig i gael eu dij-

rodi. Dichon hefyd fod y troseddwyr yn ^yr

raewn gradd ac awdurdod uchel yn eu plith,
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meibion Belial, y rhai sydd yn Gi-
beah, fel y lladdom hwynt, ac y dile-

om ddrygioni o Israel. Ond ni wran-
dawai meibion Benjamin ar lais eu
brodyr meibion Israel

:

14 Eithr meibion Benjamin a ym-
gynullasant o'r dinasoedd i Gibeah,
i fyned allan i ryfel yn erbyn meibion
Israel.

15 A chyfrifwyd meibion Benjamin
y dydd hwnw, o'r dinasoedd, ynchwe
mil ar hugain o wr yn tynu cleddyf,

heblaw trigolion Gibeah, y rhai a gyf-

rifwyd yn saith gant o wr etholedig.

16 O'r hoU bobl hyn yr oedd saith

gant o wr etholedig yn chwithig;
pob un o honynt a ergydiai â chareg
at y blewyn, heb fethu.

17 Gwr Israel hefyd a gyfrifwyd,

BARNWYR XX. yn cospì y Benjamhiaîd,

heblaw Benjamin, yn bedwar can mil

yn tynu cleddyf
;
pawb o honynt yn

rhyfelwyr.

18 ^ A meibion Israel a gyfodasant,
ac a aethant i fyny i dy l)duw, ac a
ymgynghorasant â Duw, ac a ddywed-
asant, Pwy o honom ni a â i fyny yn
gyntaf i'r gâd yn erbyn meibion Ben-
jamin? A dywedodd yr Argìwydd,
Juda a á yn gyntaf.

19 A meibion Israel a gyfodasant

y bore, ac a wersyllasant yn erbyn
Gibeah.

20 A gwr Israel a aethant allan i

ryfel yn erbyn Benjamin ; a gwr Is-

rael a ymosodasaut i ymladd i'w her-

byn hwy wrth Gibeah.
21 A meibion Benjamin a ddaeth-

ant allan o Gibeah, ac a ddyfethasant

yr hyn a'u gwnai yn fwy anfoddlon i'w rhoddi

i fyny, Modd bynag, wrth ommedd cydsynio

â chais rhesymol eu brodyr, yr oedd y Benja-
miniaid yn dywedyd mewn efFaith, ' Ni a saf-

wn o'u plaid yn yr hyn a wnaethant hwy, ac

ymddygasem yr un fath â hwy pe buasem
yno.' Dengys hyn fod yr hoU Iwyth y pryd
hyn wedi dirywio yn fawr.

Adn. 14. Èilhr meibion Benjamin a ym-
gynullasant^ ü bob dinas trwy eu llwytli ; i

Gibeah— nid i gospi y troseddwyr yno, ond
i'w hamddiífyn hwy rhag y llwythau ereiU.

Nid oeddynt yn gwadu y trosedd, nac yn ceisio

ammodau heddwch ; ond ymgynullasant yu
Dghyd i ryfel yn erbyn eu brodyr ; yr hyn
oedd ar unwaith yn brawf o falchder, llygr-

edd, a rhyfyg mawr.
Adn. 15. Chwe mil ar higain] Benja-

miniaid o'r gwahanol ddinasoedd trwy randir

y llwyth, heblaw saith gant o ryfelwyr o Gi-
beah. Ond gwrthddadleua rhai, nad yw y
rhif hwn yn ateb i'r nifer a enwir isod ; canys

y rhai oU a laddwyd o'r Benjaminiaid oedd
25,100, (adn. 35,) a 600 yn unig a ddiangas-

ant, (adn. 47,) yr hyu ni wna ond 25,700, sef

mil yn llai na'r cyfiif yma. Ond geilir ateb,

fod y mil arall naiU ai wcdi eu gadael mewn
rhai o'u dinasoedd, lle y Uaddwyd hwynt gyd
a'r trigolion, adn. 48, neu ynte wedi cwympo
yn y ddwy frwydr gyntaf, adn, 21, 25 ; canys

y mae yn afresymol meddwl i bob un o'r Ben-
jaminiaid ddianc yn yr ymosodiadau hyny.
Eithr y 25,100 a grybwyllir yn adn. 35, a
laddwyd oli yn y drydedd frwydr. Ond y
mae rhai ailunau o'r lxx a'r Yulgate yn dar-
llen yma 'pum rail ar hugain,' yr hyn a sy-

muda ymaith bob dyryswch.
Adn, 16. Yn chwithig] Hyny yw, yr oedd-

ynt yn lor cyftaii\ yn gallu defnyddio y Ilaw
chwith yn gystal a'r llawrfrfeaw: gwel ar pen,
iii, 15. Poô un honynt a ergydiai â chareg
at y blewyn—yr oeddynt yn sicr o daro y nôd,
pa mor fychan a phell bynag y byddai. Heb
fethu—braidd un amser, Ymddengys mai y
medrusrwydd hwn, yn nghyda'u fl'yrnigrwydd

naturiol, (Gen. xlix. 27,) a wrolodd y Benja-
miniaid, gyda rhif mor fychan, i ryfela yn er-

byn y fath fyddin mor luosog o'u brodyr ag a
grybwyllir yn y bennod hon. Yr oedd y ffon
dafl yn ofteryn rhyfel tra bore ; ac, yn fiaw
rhai medrus i'w defnyddio, hi a wnai alanasdra

mawr. Trigolion yr ynysoedd a elwid Bale-
ares (yn awr Majorca a Minorca) oeddynt yr
arwestrwyr (slingers) enwocaf yn yr hen am-
seroedd. Ni oddefent hwy i'w plant gael tam-
aid fwyd ncs iddynt daraw i lawr y bara ag
yr oeddynt i'w fwyta oddiar ben pawl, ncu o

ryw uchelfa arall. Gulwid hwynt Balcares
oddiwrth ygair Groeg ballein, saethu, ergydio,

taflu. Dywedir y gallai yr arwestrwyr yn
gyftredin daraw y nôd yn y pellder o chwe
chant o droedfeddi ; a dywed Ovid a Scneca,
pan deflid pelcn blwra o'r ftbn dafl, fod ei

chyflyrader y fath, nes y toddai weithiau wrth
ruglio trwy yr awyr !

Adn. 17. Tn bedwar can mil] Yr oedd
600,000 ryfelwyr yn Israel pan ddaethant i

Ganaan ; ond yn awr, ar ol gorpheu y rhyfel-

oedd, a dechreu honynt lafurio y ddaear,
ymddengys nad oedd y rhyfelwyr mor luos-

og : ac heblaw hyny, nid yw gw-r Benjamin
a JabesGilead yn y cyfrif hwn.
Adn. \8. A nieibion Jsrael a gyfodasant] Sef

rhai o honynt ar ran y Ileill ; ac a aeíhant i

fyny i d Dduii-— i Silo, yr hon oedd 22 o
fiUdiroedd Mispeh ; ac a ymgj/nghorasani â
Duw—trwy Phinees yr archoffeiriad, gyda'r
Urim a'r Thummim. Pwy honom ni a d i

fyny yn gyntaf?—nid oeddynt yn amau mai
eu lle oedd myned i ryfel yn erbyn meibion
Benjamin, ac nid oeddynt yn amau ychwaith
am eu llwyddiant gyda nifer mor fawr, yn vr
hyn yr oeddynt yn hyderus ; eithr yn unig
gofynent pwy a âi yn gyntaf, fel na byddai
ymryson yn eu plith yn nghylch y flaenor-

iaeth. Juda a â yn gyntaf—sini mai efe oedd
y Ilwyth lluosocaf, cryfaf, a dewraf, ac ar-
weiny'dd arferol y gâd ;

(gwel ar pen. i. 1, 2;)
ond ni ddywed Duw y gorchfygai efe.

Adn. 19, 20. A m/ibion Isr'ael ayyfodasant
y bore] Sef y 360,000 yn nghyd, ac yn cael
eu blaenori neu eu harwaiu gan Iwjth Juda.
Adn. 21. A 7neibion Benjaìnin d ddaethani

allan Oibeah] Lle vr oeddvut wedi vmgvn-
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o Israel y dwthwn hwnw ddwy fil ar
hugain o wr hyd lawr.

22 A'r bobl gwr Israel a ymgryf-
hasant, ac a ymosodasant drachefn i

ymladd, yn y lle yr ymosodasent
ynddo y dydd cyntaf.

23 (A meibion Israel a aethent i

fyny, ac a ylasent gerbron yr Argl-
wydd hyd yr hwyr

;
ymgynghorasent

hefyd â'r Arglwydd, gan ddywedyd,
A âf fi drachefn i ryfel yn erbyn
meibion Benjamin fy mrawd ? A dy-
wedasai yr Arglwydd, Dos i fyny yn
ei erbyn ef

)

24 A meibion Israel a nesasant yn
erbyn meibion Benjamin yr aildydd.

25 A Benjamin a aeth allan o Gib-
eah i'w herbyn hwythau yr ail dydd

;

a hwy a ddyfethasant o feibion Israel

eilwaith dair mil ar bymtheg o wr

ull i'w hamdcHflF'yn hi a'i thrigolion, adn. 14

;

ac a ddyfethasant o Israel y dwthwn hwnw
—neu y dydd hwnw, ddwy fil ar hugain—yr
hyn oedd bron gymaint a rhif holl feibion

Benjamin. Yr oedd hyn yn ergyd trwm i

wr Israel ; ond yr oedd eu godineb ysbrydol
hwy yn galw am y íFrewyll hon arnynt, fel y
mynent hwythau gospi godineb cnawdol gwr
Gibeah ; canys yr oeddynt wedi esgeuluso

cospi eilunaddoliaeth Mica, ac eiddo y Dan-
iaid, yrhyn oedd odineb ysbrydol yn ymdaenu
trwy yr holl Iwythau. Yma yr oedd Benja-
min, yn ol profFwydoliaeth Jacob, yn 'ysglyf-

aethu fel blaidd,' Gen. xlix, 27.

Adn. 22. Yn y lle yr ymosodasant ynddo
y dydd cyntaf] Yr hyn a ddengys, er iddynt
goUi y frwydr gyntaf, eto ddarfod iddynt sef-

yll eu tir, a chadw y maes iddynt eu hunain.

Yr oeddynt yn eu teimlo eu hunain yn gryf
at ail ymosodiad, trwy fod eu byddin yn Uu-
osog a'u hachos yn dda.

Adn. 23. A meibion Israel a aethant i

fyny] I Silo, adn. 18 ; ac a wylasant gerbron
yr Arglwydd—am eu haflwydd yn y frwydr
gyntaf, yn fwy nag am eu pechodau, y rhai

oeddynt yr achos o'u haflwydd. A âffi dra-

chefn i ryfel 7—y maent yn awr ychydig yn
fwy gostyngedig na'r tro o'r blaen ; canys gof-

ynant y tro hwn i'r Arglwydd, a oedd yn iawn
iddynt fyned i ryfel yn erbyn eu brawd, pan
na ofynent o'r blaen ond pwy a âi yn gyntaf.
Dos ifyny yn ei erbyn ef—ond nid yw yr A r-

glwydd yn addaw bod yn gymhorth iddynt

eto, na rhoddi y fuddugoliaeth iddynt ych-

"waith, gan na ofynasant am y naiU na'r llall.

Yr oeddynt fyth yn ymddiried gormod yn ni-

fer eu byddin, ac yn nghyfiawnder eu hachos,

i ofyn cymhorth gan yr Arglwydd; ac am
hyny efe a'u gollyngodd hwynt ymaith yn
ddigymhorth.

Adn. 24. Yr ail dydd] Sef ail ddydd y
frwydr, yn mhen amrai ddyddiau wedi y
frwydr gyntaf; canys yr oeddynt wedi bod

yn Silo #diwrnod cyfau rhwng y ddwy, yr

hon oedd ddwy filldir ar hugain o Mispeli, a

thros bymtheg o Gibeah.
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hyd lawr : y rhai hyn oU oedd yo
tynu cleddyf.

26 f Yna holl feibion Israel a'r holl

bobl a aethant i fyny ac a ddaethant
i d Dduw, ac a wylasant, ac a aros-

asant yno gerbron yr Arglwydd, ac a
ymprydiasant y dwthwn hwnw hyd
yr hwyr, ac a oífrymasant boeth-
ofifrymau ac oífrymau hedd gerbron
yr Arglwydd.

27 A meibion Israel a ymgynghor-
asant â'r Arglwydd (canys yno yr
oedd arch cyfammod Duw yn y dydd-
iau hyny

;

28 A Phinees mab Eleazar, mab
Aaron, oedd yn sefyll ger ei brou hi

yn y dyddiau hyny) gan ddywedyd,
A chwanegaf fi mwyach fyned allan i

ryfel yn erbyn meibion Benjamin fy

mrawd, neu a beidiaf fi ? A dywedodd

Adn. 25. Dair mil ar bymtheg] Yr hyn a
wnai 40,000 yn y cwbl, neu 13,300 yn fwy na
nifer yr holl Benjaminiaid a dynent gleddyf,

adn. 15,

Adn. 26. Yna holl feibion Israel cCr holl

bobl] Meddylir i'r holl ryfelwyr, yn nghydag
amrai o bobl y wlad y rhai nid oeddynt ryf«l-

wyr, fyned i fyny i Silo y tro hwn ; ac a wyl-
asant, ac a arosasant yno gerbron yr A rgl-

wydd—yn deimladwy nad oeddynt wedi gwir
ymddarostwng o'r blaen o herwydd eu pech-

odau, yr hyn, fel y gwelent yn awr, oedd yr
acfaos o'u haflwydd. Ac a ymprydiasant y
dwthwn hwnw— cystuddiasant eu cyrft' âg
ympryd y tro hwn, yn gystal a'u heneidiau

âg ylofain a galar
;
yr hyn ni wnaethent y

tro o'r blaen. Ac a offrymasant boeth-off-

rymau— i wneyd cymod dros eu pechodau, ac

i gael maddeuant o honynt, Ac offrymau
hedd— i fendithio Duw am arbed cynifer o

honynt, pryd y gallasai efe eu tori hwynt oll

i lawr yu gystai a'u brodyr ; i ofyn am ei

gymhorth ef rhagllaw; 'ie, ac i ddiolch iddo

am y fuddugoliaeth ag yr hyderent yn awr y
byddai iddo ei rhoddi iddynt. Pe buasent

wedi ymddarostwng, ymprydio, ac off"rymu

fel hyn ar y cyntaf, ni adawsai yr Arglwydd
iddyntgael eu dyfetha.

Adn. 27. A meibion Israel a ymgynghoras-
ant ä'r Arglwydd] ddifrif, ac yn yr iawn
ff'ordd. Yr oeddynt wedi bod yn ymgynghori

âg ef ddwywaith o'r blaen, ond nid fel y dyl-

asent wneuthur : gwel ar adn. 18, 23. Canys
yno—yn Silo.

Adn. 28. A Phinees mab Eleazar, mab
Aaron] Crybwyllir hyn i daflu goleuni ar

amser yr orchwyliaeth lion, yr hyn a raid fod

yn fuan arol marwolaeth Josua: gwel ar pen.

xvii. 1, 6. üedd yn sefyll ger ei bron hi—

a

weinyddai gerbron yr arch fel archoffeiriad.

Neu abeidiaffi?—yr oeddynt yn plygu yn
awr yn hollol i ewyllys yr Arglwydd, ac ya
foddlon i fyned i ryfel y drydedd waith, neu
i beidio, yn unig fel y cyfarwyddai ele ;

gan

ymorphwys yn gwbl ar ei gymhorth ef, ac nid

ar eu niffr eu hunain. A dyicedodd yr Ar-
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yr Arglwydd, Ewch i fyny ; canys y
Ibry y rhoddaf ef yn dy law di.

29 Ac Israel a osododd gynllwyn-
wyr o amgylch Gibeah.

30 A meibion Israel a aethant i

fyny yn erbyn meibion Benjamin y
trydydd dydd, ac a ymosodasant wrth
Gibeah fei cynt.

31 A meibion Benjamin a aethant

allan yn erbyn y bobl; a thynwyd
hwynt oddiwrth y ddinas : a hwy a

ddechreuasant daro rhat o'r bobl yn
archolledig, fel cynt, yn y prif-ffyrdd,

o'r rhai y mae y naill yn myned i fyny
i d Dduw, a'r llall i Gibeah yn y
maes, yn nghylch dengwr ar hugain o

Israel. .

32 A meibion Benjamin a ddywed-
asant, Cwympwyd hwynt o'n blaen

ni, fel ar y cyntaf. Ond meibion Is-

rael a ddywedasant, Ffown fel y tyn-

om hwynt oddiwrth y ddinas, i'r prif-

ífyrdd.

33 A hoU wr Israel a gyfodasant
o'u lle, ac a fyddinasaiit yn Baal-ta-

mar: a'r sawl a oedd o Israel yn cyu-
llwyn, a ddaeth allan o'u mangre, sef

o weirgloddiau Gibeah.

glwydd, ^c—cawsant orchymyn dwyfol i fy-

ned i fyny yn erbyn y Benjaminiaid, gydag
addewid y tro hwn y rhoddai Duw wr Ben-
jamin yu eu llaw hwynt dranoeth, yr hyn he-

fyd a wnaeth efe, adn. 35.

Adn. 29. Ac Isroel a osododd gynllwyn-
wyr] Canys er iddynt gael addewid sicr o

Iwyddiant, eto nid esgeulusasant y defnyddiad
foddion priodol.

Adn, 30. Y trydydd dydd] O'r frwydr

:

gwel ar adn. 24.

Adn. 31, 32. A thynwyd hioy oddiwrih y
ddìnas] Trwyi feibion Israel gymeryd arnynt
ffoi rhag y Benjaminiaid ; a hioy a ddechreu-

asant daro—hyny yw, lladdodd y Benjamiu-
iaid yn union yn nghylch 30 o feibion Israel,

a thybient yn sicr mai hwynt-hwy a fuddug-
oliaethent y tro hwn eto, yn gystal a'r ddau
dro o'r blaen. Yn y prif-ffyrdd—neu y groes-

íFordd, lle yr oedd un ffordd yn troi i fyny tua
Silo neu Bethel, o'r ffordd ag oedd yn arwain
yu ol i Gibeah : ond tybia rhai mai ihyw Gi-
beah arall a feddylir.

Adn. 33. Ac afyddinasantyn Baal-iamar]
Ymddengys fod meibion Israei wedi rhanu eu
byddin yn dair mintai ; un yn Baal-tamar,
un arall yn cynllwyn yn ngweirgloddiau Gi-
beah, a'r llali yn brwydro gyda'r Benjamin-
iaid yn y groesffordd.
Adn. 34. Ond ni wyddentfod drwg yn agos

atynt] Ni wyddai y Benjaminiaid fod cyn-
llwynwyr iddynt y tu arall i'r ddinas, na bod
yr Arglwydd wedi eu rhoddi hwynt yn llaw
meibion Israel.

Adu. 35. A'r Arglwydd a darawodd Ben-
jamin] Erfod Israel yn íluosog, ac yn ymladd

34 A daeth yn erbyn Gibeah ddeug
mil o wr etholedig o holl Israel; a'r

gâd a fu dost : ond ni wyddent fod
drwg yn agos atynt.

85 A'r Arglwydd a darawodd Ben-
jamin o flaen Israel: a dyfethodd
meibion Israel o'r Benjaminiaid, y
dwthwn hwnw, bum mii ar hugain
a chànwr; a'r rhai hyn oll yn tynu
cleddyf.

36 Felly meibion Benjamin a wel-
sant mai eu Iladd yr oeddid: canys
gwr Israel a roddasant le i'r Benja-
miniaid ; o herwydd hyderu yr oedd-
ynt ar y cynliwynwyr, y rhai a osod-
asent yn ymyl Gibeah.

37 A'r cynllwynwyr a frysiasant,

ac a ruthrasant ar Gibeah; a'r cyn-
Ilwynwyr a udganasant yn hirllaes,

ac a darawsant yr holl ddinas â min
y cleddyf.

38 Ac yr oedd amser nodedig rhwng
gwrlsrael a'r cynllwynwyr; «í'/peri

o honynt i fílam fawr a mwg ddyrch-
afu o'r ddinas.

89 A phan drôdd gwr Israel eu

cefnau yn y rhyfel, Benjamin a ddech-
reuodd daro yn archolledig o wr Is-

yn ddewr, eto priodolir y fuddHgoliaeth hon
i'r Arglwydd yn gwbl ; canys heb ei gyfryng-
iad ef, wedi ei geisio mewn ffordd ddyladwy,
buasai gwr Benjamin yn drech na hwynt y
waith hon hefyd. Biim mil ar hugain a chàn-
wr—yr hyn oedd nifer eu hoU ryfelwyr y
pryd hyn, oddieithr y 600 a ffoisent i'r anial-

wch, adn. 47 : gwel ar adn. 15.

Adn. 36. Felly meibion Benj'amin a wel-
sant mai eu lladd yr oeddid] Wrth y mil-
oedd, er na ddysgwyliasant hyn ar ol eu
llwyddiant yn y ddwy frwydr flaenorol. Ca-
nys gwr 'Jsrael a roddasant le i'r Benja-
miniaid— trwy gymeryd arnynt eu hofni, a
ffoi rhagddynt, adn. 31. O hericydd hyderu
yr oeddynt ar y cynllwynu-yr— y byddai i'r

rhai hyny uid yn unig fyned i mewn i'r ddin-
as, a'i rhoddi ar dàn ; ond y deuent hefyd i

gyfarfod â'r Benjaminiaid, îel ag i'w cau i

fyny rhwng j ddwy fintai.

Adn. 37. A'r cynllwynwyr a udganasant
yn hirllaes] I ddychrynu y rhai oedd yn y
ddinas, ac i beri i'r ddwy fintai ereill wybod
eu bod hwy wedi myned i mewn iddi a'i

gorchfygu hi. Ac a darawsant yr holl ddin-
as â miîi y cleddyf—pawb ag oeddynt ynddi,
yn wr, gwragedd, a phlant.

Adn. 38. Ac yr oedd amser nodedig] Yr
oedd y gwahanol finteioedd o'r fyddin Israel-

aidd wedi penodi gyda'u gilydd' pa bryd yr
oedd y cynllwynwyr i ymosod ar y ddinas, a
pha arwydd oedd i gael ei roddi pan fyddent
wedi ei hennill hi, sef udganu mewn udgyrn,
a rhoddi rhan o'r ddinas ar dàn.
Adn. 39. A phan dródd guijr Israel eu

ccfnau] Gau ffuantu dianc. Oddiyma yn
178
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rael yn nghylch dengwr ar hugain :

canys dywedasant, Diau gan daro eu
taro hwynt o'n blaen ni, fel yn y
cyntaf.

40 A phan ddechreuodd y fflam
ddyrchafa o'r ddinas â cholofn o fwg,
Benjamin a edrychodd yn ei ol; ac
wele, fflam y ddinas yn dyrchafu i'r

nefoedd.

41 Yna gwr Israel a droisant dra-

chefn; a gwr Benjamin a frawychas-
ant : o herwydd hwy a ganfuant fod
drwg wedi dyfod arnynt.

42 Ara hynyhwy a droisant o flaen

gwr Israel, tua ffordd yr aniilwch

;

a'r gâd a'u goddiweddodd hwynt : a'r

rhai a ddaethai o'r dinasoedd, yr oedd-
ynt yn eu dyfetha yn eu canol.

43 Fellìj yr amgylchynasant y Ben-
jaminiaid ; erlidiasant hwynt, a sathr-

asant hwynt yn hawdd hyd yn nghy-
fer Gibeah, tua chodiad haul.

44 A lladdwyd o Benjamin dair mil
ar bymtheg o wr : y rhai hyn oll

ocdd wr nerthol.

45 A hwy a droisant, ac a fifoisant

mlaen rhoddir adroddiad manylach a llawn-

ach o'r hyn a fras-grybwyllwyd yu yr aduod-
au blaeaorol.

Adu. 40. Benjamin a edrychodd yn ei ol]

Ar ol clywed swn hirllaes yr udgyrn yn dyr-

chafu o'r ddinas ; ac loele, fflam y ddinas yn
dyrchafu i'r nefoedd—yr hyn oedd yn brawf
fod eu gelyninn vyeài ei hennill a'i gori;hfygu hi.

Adn. 41. Yna giur Israel a droisant dra-

chefn] A droisant yn ol i ymladd â'r Benja-

miniaid, ar ol íFuantu flíoi rhagddynt ; a gwr
Benjamin a frawychasant—with ganfod eu

dinas ar dân y tu ol iddynt, a gwr Israel yn
troi atynt i ymladd â hwynt.
Adn. 42. Am hyny hwy a droisant o fiaen

gwr Israel] Nid i rith dianc fel meibion Is-

rael, ond i geisio ffoi mewn gwirionedd am eu
heinioes ; tua ffordd yr anialwch— i'r deau-

ddwyrain, rhyngddyut ac anialwcli Judea;

aW gäd a'u goddiweddodd hwynt— am fod

euogrwydd a braw wedi arafu eu symudiad
;

a'r rhai a ddaeihai d'r ddinasoedd—sef trig-

olion dinasoedd Beujamin, y rhai a geisient

ffoi gyda'r rhyfelwyr
; yr oeddynt—hyny yw,

yr oedd gwr Israel yn lladd y Benjaminiaid

rhag blaen, yn íìlwyr a dinaswyr.

Adn. 43. Felly yr amgylchynasant y Ben-
jaminiaid] Am fod byddin gwr Israel yn
ddigon lluosog i wneyd hyny ; a sathrasant

hwynt yn hawdd—am fod yr Arglwydd yn
eu rhoddi hwynt dan eu traed hwy ; hyd yn
nghyfer Gibeah—yr ochr ddwyreiniol iddi.

Ádn. 44. A lladdwyd o Benjamin] Sef o'u

milwyr hwynt ar facs y frwydr, heb son am
eu dinaswyr, dair mil ar bymtheg— yr un
nifer ag a laddasent hwy o wr Israel yn yr

ail frwydr, adn. 25.

Adn. 45, 4G. I graig Rimm'on] Rhyw le

cadarn ond odid yn llwvth Benjamin. A'r
174

tua'r anialwch i graig Rimmon. A'r
Israelìaid a lofifasant o honynt ar hyd
y prif-ffyrdd, bum mil o wr : erlid-

iasant hefyd ar eu hol hwynt hyd Gi-
dom, ac a laddasant o honynt ddwy fil

o wr,
46 A'r rhai oll a gwympodd o Ben-

jamin y dwthwn hwnw, oedd bum mil
ar hugain o wr yn tynu cleddyf

:

hwynt oll oedd wr nerthol.

47 Eto chwe chànwr a droisant, ac
a ffbisant i'r anialwch i graig Him-
mon, ac a arosasant yn nghraig Rim-
mon bedwar mis.

48 A gwr ísrael a ddychwelasant
ar feibion Benjamin, ac a'u tarawsant
hwy â min y cleddyf, yn ddyn o hoh

dinas, ac yn anifel, a pheth bynag a
gafwyd : yr holl ddinasoedd hefyda'r
a gafwyd, a losgasant hwy a thân.

PENNOD XXI.

A GWYR Israel a dyngasent yn
-^ Mispeh, gan ddywedyd, Ni ddyry
neb o honom ei ferch i Benjaminiad
yn wraig.

Israeliaid a loffasant o honynt ar hyd yprif-
ffgrdd bum mit o wr—cytfelybiaeth wedi ei

chymeryd oddiwrth y rhai a loffent winrawn
neu d, a hyny mor iwyr fel ag i beidio gad-

ael dim gweddillion. liyd Gidom—sef ar ol

yr ychydig a ddiangasent yno ; ac a laddas-

ant honynt ddwy fil o wr—yr hyn a wua
yn y cyfan, mewn rhif crwn, 25,000. Diam-
au i 100 yn ychwaneg gael eu Iladd rhwng y
tri ymosodiad hyn, fel y dysgwn oddiwrth
adn. 35 ; ond 18,000, 5,000, a 2,000 oedd cyf-

anrif y miloedd.

Adn. 47. Eto chwechànior a droisant aca
ffoisant, ^c.] Gallwn feddwl iddynt ffoi yngyn-
taf gyda'r Ileill i Rimmon, ac oddiyno i Gidom,
ac oddiyno i Rimmon eilwaith ; ac a arosas-

ant yn nghraig Rimmon— oud odid mewn
ogof yno ; bedwar mis—nes yr oedd digofaint

gwr Israel wedi Uonyddu.
Adn. 48. A gwr Israel a ddychwelasant

ar feibion Benjamin] Ar ol dyfetha eu holl

filwyr hwynt, namyn y chwe chànwr uchod,

hwy a ddychwelasant i ddystrywio yr holl

weddiU o'r Ilwyth hwn, yn wr, gwragedd, a

phlant, yn nghyda'u hanifeiliaid a'u hoU ddi-

nasoedd ! Nid yspeiliasant ddim, yr hyn a

ddengys nad er mwyn elw yr aethant yn er-

byn Benjamin. Yr oedd cwpan anwiredd y
Benjammiaid yn llawn, a disgynodd barn

Duw arnynt hyd yr eithaf.

PEN. XXI. Adn. 1. A gwr Israel a
dyngasent yn Mis^nh] Ar ol iddynt oll ym-
gynull yno yn nechre y rhyfel hon, pen. xx. 1.

Ni ddyry neb honom ei ferch i Benjamin-
iad yn wraig—i unrhyw un o'r rhyfelwyr a

ddicíion ddianc ; canys yroeddynt yn bwriadu

dyfetha yr holl Iwyth, hyd y gallent, yn wr,
gwragedd, a phlant.
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2 A daeth y bobl i d Dduw, ac a
arosasant yno hyd yr hwyr gerbron
Duw, ac a ddyrchafasant eu llef, ac a
ylasant âg ylofain mawr :

3 Ac a ddywedasant, O Arglwydd
Dduw Israel, paham y bu ypeth hyn
yn Israel, fel y byddai heddyw un
llwyth eisiau yn Israel?

4 A thranoeth y bobl a fore-godas-

ant, ac a adeiladasant yno allor, ac a
offrymasant boeth-offrymau ac off-

rymau hedd.

5 Ameibion Israel a ddywedasant,
Pwj o hoUlwythau Israel ni ddaeth i

fyny gyda'r gynulleidfa at yr Argl-
wydd? canys Uw mawr oedd yn er-

Adn. 2. A daeth y hohl i d Dduw] Tybia
Clailce mai Belhel a feddylir yma ; eltbr y
dyb fwyaf cyíFredin yw mai SUo a olygir, adn.

12. Âc a wylasant âg wi/lofain mawr—yn
mhen rhai dyddiau ar ol i'w cynddaredd fyn-

ed heibio, wrth ystyried yn bwyllig yr hjn a

wnaed ganddynt yn mhoethder y frwydr, eu

llawenydd a'u gorfoledd o herwydd y fuddug-

oliaeth, a drowyd yn alar a griddfan am golli

llwyth cyfan o'u brodyr.

Adn. 3. O Arglwydd Dduw Israel] Sef

Duw eyfammodol â hoU Israel, ac â Benja-

TOÌn yn gystal a'r llwythau ereill. Paham y
hu y jMh hyn yn Israel—rhwng Benjamin
a'u brodyr ! Gwyddent yn dda paham y bu

;

eithr hon yw iaith gyíîiedin goíìd. I^el y
hyddai heddyw nn llwyth yn eisiau—y mae
yn debyg na wyddent hwy eto fod chwe cliàn-

wr honynt wedi dianc ; ac os gwyddcHt, yr

oedd eu llw yn erbyn rhoddi eu merched yn
wragedd iddynt, yn arwain i ddifodiad holiol

o'r llwyth.

Adn. 4. A thranoeth y hohl a fore-yodas-
ant] At ymarferiadau crefyddol, gan obeithio

trwy hyny y maddeuai Duw iddynt yr hyn a
fu o'i le ynddynt, ac y syraudai efe rywfodd
eu trallod presenol. Ac a adciladasant yno
allor—gan fod y fath nifer o honynt, a bod
llawer iawn o ebyith i'w hofììymu, nid oedd
yr allor bres yn Silo yn ddigon iddyut oll

;

ac am hyny adeiladasant yno allor arall yn
ohwanegol ati, fel y gwnaetb Solomon wrth
gysegru y deml, 1 Bien. viii. 64. Ond tybia

Clarke fod hyn yn rheswm chwanegol nad
oedd hwn yn le arferol o addoliad, onidê y
cawsid allor yn y lle; a thybia ereill, yn ddi-

sail, fod yr allor yn Silo wedi adfeilio trwy
wrthgiliad ac eilunaddoliaeth y bobl, ac mai
adgyweirio hono a feddylir yma. Ac a off-

rymamnt boeth-ojfrymau ac offrymau hedd—
i wneyd cymod dros eu pechodau, i ddiolch ani

eu cadw hwy yn fyw, ac i erfyn am fendith a

daioni iddynt rhagllaw.

Adn.5 Pwgoholllwythaulsraelniddaeth
ifyny] Pan y gwysiwyd hwynt i ddyfod yn
nghyd i Mispeb, i ymgynghori gerbron yr Ar-
glwydd yn achos y Lefiad ? pen, xx. 1. Canys
llw maior— neu fygythiad o farwolaeth. Y
mae yndebygi hwn gael ei ddanfon i bob man
gyda'r ws, i ddetîYo sylw pawb, ac i gael uf-

ydd-dodcyffredinol dan berygl bywyd. üwnaed

byn yr hwn ni ddelsai i fyny at yr
Arglwydd i Mispeh, gan ddywedyd,
Rhoddir ef i farwolaeth yn ddiau.

6 A meibion Israel a edifarhasant'o

herwydd Benjamin eu brawd : a dy-
wedasant, Torwyd ymaith heddyw
un llwyth o Israel

:

7 Beth a wnawn ni am wragedd i'r

rhai a adawyd, gan dyngu o honom
ni i'r Arglwydd, na roddem iddynt yr
un o'n merched ni yn wragedd?

8 ^ Dywedasant hefyd, pa un o
Iwythau Israel ni ddaeth i fyny at yr
Arglwydd i Mispeh? Ac wele, ni

ddelsai neb o Jabes Gilead i'r gwer-
syll, at y gynulleidfa.

y 11w hwn gan benaethiaid Israel wrth alw y
bobl yn nghyd ; ac felly y mae yn wahanol i'r

hwn a grybwyllir yn adn. 1 o'r bennod hoD,

yr hwn a wnaed ar ol i'r bobl ymgynull yn
nghyd. Rhoddir ef i farwolaeih yn ddiau—
herwydd wrth oramedd gweinyddu y gosp

ddyledus i'r fath droseddwyr, ystyrid ef fel

yn gyfranog o'r un tiosedd, ac am hyny yn
agored i'r un gosp, fel yr oedd yn bod gyda'r
ddinas a wrthodai roddi i fyny eilunaddolwr
a drigai ynddi.

Adn. G. A meihion Israel a edifarhasant o
herwydd Bcìijamin eu hrawd] Nid am iddynt
fyned i ryfel yn erbyn pleidwyr troseddwyr
Gibeah ; ond am eu toster didrugaredd i'r

gwragedd a'r plant, yr byn oedd yn ddifodiad
i Iwyth cyfan.

Adn. 7- Befh a wnawn ni am wrageddi'r
rhai a adawyd?] Canys yr oeddynt yn gwy-
bod erbyn hyn am y cíiwe cbànwr a ymgudd-
iasent yn ugbraig HiramoH. Gaîi dyngu o
honom—felly yr oeddynt yn ystyried eu llw
yn gyscgredig. ac 1 gael ei gadw yn ddibalog
hyd yn nod i'w niwed eu hunain. Yr oedd-
ynt yn gweled fod yn rbaid iddynt hwy dori

eu llw, neu i wr diangol Benjarain briodi â
merched y Cenhedloedd yn groes i'r gyfraith,

neu fod i'r Ilwyth hwnw ddiffoddi yn Israel.

Nis gwyddent eto pa fodd i dori trwy yr an-
hawsderau hyn, yr hyn oeddtestyn eu hymof-
yniad presenol. !Modd bynag, caed trefn new-
ydd at hyn yn ebrwydd, fel y gwelwn yn vr
adnodau dylynol.

Adn. 8. Fa un o hcyihau Israel ni ddaeih
i fy^!/ (^t yr Arglwydd i Mispeh?] Gofynid
hyn nid yn unig i roddi yr anufyddion i far-

wolaeth yn ol y Uw, adn. 5, ond hefyd fel

dyfais i gael gwragedd i'r gweddill diangol o'r

Benjarainiaid ; oblegid gan na ddaethant i

fyny i Älispeh, nid oeddynt hwy wedi tynsu
na roddent eu merched yn wragedd i'r Benja-
miniaid ; ac felly gellid rhoddi gwragedd idd-
ynt blith y rhai hyn. Ni ddclsai neh o Ja-
bes Güead—dinas yn ngwlad Gilead, tuhwnt
i'r loiddonen, yn perthyn i Iwyth Gad, arder-
fynau Manasse.
Adn. 9. Canys y hohl a gyfrifwyd] Ác yr

oedd eu rhif yn cael ei wneyd i f\nv vn gwbl
eieiU, yr byn oedd yn brawf nad oèdd vno

neb Jabes Gilead. Neu dichon eu bod wedi
cymervd cyfrif ysgrifenedig o rif ac enwaa
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9 Canys y bobl a gyfrifwyd; ac
wele, nid oedd yno neb o drigolion

Jabes Gilead.

10 A'r gynulleidfa a anfonasant
yno ddeuddeng mil o wr grymus

;

ac a orchymynasant iddynt, gan ddy-
wedyd, Ewch a tharewch breswylwyr
Jabes Gilead â min y cleddyf, y
gwragedd hefyd a'r plant.

11 Dyma hefyd y peth a wnewch
chwi : Dyfethwch bob gwryw, a phob
gwraig a orweddodd gyda gr.

12 A hwy a gawsant yn mhlith
trigolion Jabes Gilead, bedwar cant

o lancesau yn wyryfon, y rhai nid ad-

nabuasantr trwy gyd-orwedd â gr

:

a dygasant hwynt i'r gwersyll i Silo,

yr hon sydd yn ngwlad Canaan.
13 A'r hoU gynulleidfa a anfonas-

ant i lefaru wrth feibion Benjamin, y

pawb cyn myned i'r rhyfel, fel y gallent yn
ol llaw wybod pwy oedd wedi anufyddhau i'r

ws ; ac yn awr gwelwyd nad oedd neb yn eu

plith drigolion JabesGilead.

Adn. 10. A'r gynulleidfa a anfonasant yno\

Sef o Silo i Jabes, yr hon oedd daith oddeutu

hanner cant o filldiroedd; ddeuddeng mil o

wr grymiis—y rhai dewraf a gwrolaf a fedd-

ent yn eu byddin. Ewch a tharewch breswyl-

wyr Jahes—sef yr hoU wrywiaid, y rhai yn

benaf, os nid yn unig, a olygid yn y llw ; y
gwragedd hefyd aW plant—och ! ar ol eu hoil

alar am Benjamin, wele hwynt eto yn y fan

yn myned i ymddwyn yr un mor greulon tuag

at ereili o'u brodyr ag oeddynt yn llai euog;

oblegid er na ddaethai gwr Jabes i'w cyn-

orthwyo hwy, eto nid aethent i gynorthwyo

Benjamin yn eu herbyn hwy. Ond os dadl-

euir fod eu llw yn eu rhwymo i ddinystrio y
gwragedd aW plant yn gystal a'r gwrywiaid ;

gellir gofyn, pa fodd ynte y gallasant arbed y
gwyryfon ? Y gwir yw, aethant yn mlaen yu
'hyn oll heb ymgynghori â'r Arglwydd; a'u

cyfleusdra eu hunain, yn fwy na chyfiawnder

neu dduwioldeb, a'u tueddodd hwynt i arbed

y gwyryfon, feí y gallent ymryddhau oddi

wrth yr anhawsderau yn y rhai yr oedd eu Uw
byrbwyll wedi eu suddo hwynt, adu. 7.

Adn. 11. ^ phoh gwraig a orweddodd gyda
gwr] Fel na fyddai i fenyw feichiog o r o

Iwyth arall fyned yn wraig i Benjamiuiad, ac

felly gymysgu yr had.

Adn. 12. Bedwar cant o lancesau yn wyr-

yfon] Y rhai y gwyddid eu bod felly, yn ol

arferiad y dwyrain, wrth eu haddurniadau a'u

gwisgoedd. Hyn o wyryfon a gaed yno mewn
oed i briodi, er fod yn mysg y plant a ladd-

wyd lawer o fabanod benywaidd. A dygas-

ant hwynt i'r gwersyll i Silo—i'w rhoddi yn

wragedd i feibion Benjamin. Dengys hyn

tnai Silo a feddylir wrth d Ddnw yn adn.

2, 4, lle yr oedd y gwersyll wedi ymgynull.

Adn. 13. / gyhoeddi heddwch iddynt] I

sicrhau fod yr eiyniaeth oll ar ben, ac y gall-

ent anturio âllan o graig Rimmon. Rhaid fod
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rhai oedd yn nghraig Rimmon, ac i

gyhoeddi heddwch iddynt.

14 A'r Benjaminiaid addychwelas-
ant yr amser hwnw ; a hwy a roddas-
ant iddynt hwy y gwragedd a gadwas-
ent yn fyw o wragedd Jabes Gilead

;

ond ni chawsant hwy ddigon felly.

1

5

A'r bobl a edifarhaodd dros Ben-
jamin, oherwyddi'r Arglwydd wneu-
thur rhwygiad yn llwythau Israel.

16 ^ Yna henuriaid y gynulleidfa
a ddywedasant, Beth a wnawn ni am
wragedd i'r lleill, gan ddystrywio y
gwragedd o Benjamin?

17 Dywedasant hefyd, Rhaìd yw bod
etifeddiaeth i'r rhai a ddiangodd o
Benjamin, fel ua ddilëer llwyth allan

o Israel.

18 Ac ni allwn ni roddi iddynt
wragedd o'n merched ni : canys meib-

hyn yn mhen pedwar mis ar ol rhyfel Gibeah,
pen. XX. 47.

Adn. 14. A'r Benjaminiaid a ddychwelas-
ant] O'u lloches yn nghraig Rimmon, ac a
aethant gyda'r cenadau i'r gwersyll yn Silo.

A hwy a roddasant iddynt y gwragedd—yr
oedd gwr Israel yn meddwl y gallent roddi

y meiched hyn yn wragedd i'r Benjaminiaid
heb dori eu Uw ; canys yr hyn a dyngasent
oedd, na roddai yr un o honynt ei ferch ei

hun, adn. 1. Ond ni chawsant hwy ddigon
—am nad oedd ond 400 o wyryfon ar gyfer

600 Benjaminiaid.
Adn. 15. A'r bobl a edifarhaodd dros BeU'

jamin] Yn fwy fyth am eu bod yn methu cael

digon wragedd iddynt : edifarhasant am
ladd eu gwragedd hwynt oll, ac am nad ar-

bedasant ychwaneg o ferched Jabes Gilead.

herwyddi'r Arglwydd wneuthur rhwygiad
yn llwythau Israel—trwy ddyfetha un o hon-

ynt bron yn gwbl. Er i byn gael ei wneuthur
ganddynt hwy eu hunain, eto yr oedd trwy
oddefiad neu ewyllys yr Arglwydd, a thrwy
ei ragluniaeth oruwchlywodraethol ef.

Benjaminiaid eu hunain oeddynt unig awd-
wyr y pechod, eithr Duw oedd awdwr y gosp,

yr hwn a ddefnyddiodd yr Israeliaid i'w

gweinyddu hi. Modd bynag, ymddengys idd-

ynt hwy fyned yn mhelî tuhwnt i'w hawdur-
dod, ac arferyd tosder na orchymynwyd idd-

ynt.

Adn. 16. Tna henuriaid y gynulleidfa] Y
rhai oeddynt mewn oedran, doethineb, ac aw-
durdod. Beth a wnawn ni am wragedd—i'r

ddau gant ereill ? hyny yw, pa fodd y caent

wragedd o ferched Israel iddynt, heb i neb o

wr Israel dori eu llw ?

Adn. 17. Rhaid yw hod etifeddiaeth, ^c.]

Yr oedd etifeddiaeth llwyth Benjamin wedi

cael ei rhoddi iddo ef wrth goelbren, fel etifedd-

iaethau y lleill ; ac am hyny rhaid i randir

Benjamin gael ei gadwi'r chwe chànwr addi-

angasant, fel y byddo y Uwythau yn eu rhif

gwreiddiol, a phob un yn meddiannu ei eti-

feddiaeth ei hun.

Adu. IB.Ac nîallwn niroddi iddynt wrag-
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ion Israel a dyngasant, gan ddy-
wedyd, Melldigedig fyddo yr hwn a

roddo wraig i Benjamin.
19 Yna y dywedasant, Wele, y mae

g\vyl i'r Arglwydd bob blwyddyn yn
Silo, o du y gogledd i Bethel, tua chyf-

odiad haul i'r brif-ífordd y sydd yn
myned i fyny o Bethel i Sichem, ac o

du y deau i Libanus.
20 Am hyny y gorchymynasant

hwy i feibion Benjamin, gan ddy-

wedyd, Ewch a chynllwynwch yn y
gwinllanoedd

:

21 Edrychwch hefyd ; ac wele, os

merched Silo a ddaw allan i ddawnsio
mewu dawnsiau; yna deuwch chwi-

thau allan o'r gwinllanoedd, a chip-

edd o^n merched ni] herwydd y llw, adn.

1, 7- Buasai yn dda ganddynt yn awr allu

rhoddi eu merched eu hunain iddynt, trwy
fod ganddynt y fath etifeddiaeth helaeth rhwng
cjn Ueied rhif ; ond ni feiddient, rhag y deuai
melldith arnyntam dori y llw hwnw.
Adn. 19. Wele, y mae gyl i'r Arglwydd

bob blwyddyn yn ÍSilo'\ Lle yr oedd y babell

y pryd byn, a lle yr ymgynullai hoU wryw-
iaid Israel dair gwaith yn y flwyddyn, sef ar

y pasc, y pentecost, a gyl y pebyìl ; ac yr
oedd Uawer o'r menywod yn myned yuo he-

fyd. Bernir mai gyl y pebyll a olygir yma,
am yr arferai fod mawr orfoledd adawnsio ar

yr yl hòno, trwy eu bod wedi gorphen casglu

holl flfrwythau y ddaear ; a'ryl hon oedd yr
unig un ag y goddefid i'r gwyryfon luddewig
ddawnsio ynddi. O du y gogledd i Bethel—
mewn maes neu ddôl wastad o du y dwyrain
i'r brif-ffordd a arweiniai o Bethel i Sichem.
O du y deau i Libanus—neu Lebonah, Ue
rhwng Bethel a Sichem, oddeutu chwe mill-

dir o Silo, ac wyth o Bethel. Y mae yn sicr

nad mynydd Libanus a feddylir, canys yr oedd
hwnw yn nghr gogleddol eithaf y wlad,
oddeutu can milldir oddiyno.
Adn. 20. Ewch a chynllwynwch yny gtcin-

llanoedd] Yn ddirgel yn nghysgod y gwin-
wydd deiliog, o ba rai yr oedd nifer mawr yn
y wlad hôno.

Adn. 21. Os merched Silo a ddaw állan i

ddawnsio] Canys arferai y gwyryfon wneuth-
ur hyny yn llawen a diniwed wrthynt eu hun-
ain, heb ymgymysgu â gwrywiaid na gwrag-
edd priod ar yr yl hon. Yna deuwch chwi-
thau allan o'r gwinllanoedd—yn sydyn, a di-

arwybod iddyut ; a chipiwch i chwi bob un ei

wraig—yr oedd hon eto yn ddyfais gyfrwys i

ochel i wr Israel dori eu 11w ; oblegid wrth
i'r Benjaminiaid eu hunain eu cipio, ymddang-
hosai nad oeddynt hwy yn eu rhoddi iddynt.

Ac ewch i wlad Benjamin— a hyny yn eb-

rwydd, cyn i'w rhieni ddyfod i'w hachub o'ch

dwylaw.
Adn. 22. ..4 phan ddélo eu iadau neu eu

hrodyr hwynt i achtoyn atom 7ii] I ofyn am
adferiad o'u merched a'u chwiorydd, a chosp
arnoch chwi am eu cipio felly oddiarnynt.

Byddwch dda iddynt—sef i'r Benjaminiaid ;

byny yw, na chospwch hwynt; er ein mwyn
2a

iwch i chwi bob un ei wraig o ferched
Silo, ac ewch i wlad Benjamin.

22 A phan ddelo eu tadau neu eu
brodyr hwynt i achwyn atom ni, yna
y dywedwn wrthynt, Byddwch dda
iddynt er ein mwyn ni; oblegid na
chadwasom i bob un ei wraig yn y
rhyfel : o achos na roddasoch chwi
hwynt iddynt y pryd hwn, ni byddwch
chwi euog.

23 A meibion Benjamin a wnaeth-
ant felly ; a chymerasant wragedd yn
ol eu rhifedi, o'r rhai a gipiasent, ac
a oeddynt yn dawnsio: a hwy a aeth-

ant ymaith, a dychwelasant i'w hetif-

eddiaeth, ac a adgyweiriasaut y din-

asoedd, ac a drigasant ynddynt.

ni—hyny yw, naill ai er mwyn yr henuriaid,

y rhai a gynghorasent feibion Benjamin i'w

cipio hwynt ; neu ynte er mwyn gwr Israel

yn gyffredinol, y rhai a fuont oll yn greulon
tuag at Iwyth Benjamin trwy ladd eu gwrag-
edd hwynt. Oblegid ni chadwasom i bob un
ei wraig yn y rhyfel—naiU ai yn y rhyfel â
Benjamin, pryd y Uaddasunt eu hoU wragedd
hwynt; neu yn y rhyfel â gwr JabesGiIead,
lle nid arbedasant ddigon o ferched i roddi

gwraig i bob un o'r chwe chànwr hyn. O
achos na roddasoch chwi hwynt iddynt y pryd
hwn—ond darfod i feibion Benjamin eu cipio

hwynt eu hunain trwy drais, ni byddwch chwi
euog— dori eich llw ; ac am hyny ymdawel-
wch, a byddwch dda iddynt.

Adn. 23. A meibion Benjamin a wnaeth-
antjelly] Cynllwynasantac ymguddiasant yn

y gwinllanoedd deiliog, rhuthrasant ar un-
waith i blith ygwyryfon agoeddynt wedi ym-
gynull yno i ddawnsio, a chipiasaut bawb ei

wraig o'u mysg, ac aethant â hwynt rhag blaeu

i randir llwyth Benjamin, lle yr oedd y 400
ereiU o'u brodyr a'u gwragedd wedi cyraedd.

Adgyweiriasant y dinasoedd—y rhai a ddys-
trywiesid gan w-r Israel, pen. xx. 48 ; ac a
drigasant ynddynt—gan eu hadgyweirio a'u

hadboblogi yn raddol o oes i oes. Nid oes gen-

ym ddim hanes am anfoddlonrwydd o her-

wydd y cipiad Hchod, o du y gwragedd ieu-

ainc, nac o du eu tadau na'u brodyr ychwaith;

ac y mae yn debyg eu bod yn ystyried y Ben-
jaminiaid, fel etìfeddiou cyfoethog, yn gyd-
mheiriaid gwerth eu cael.

Adn. 24. A meibion Israel a ymadawsant
oddiyno y prydhyny] Ar ol sefydiu gweddiU-
ion Benjamin yn eu gwlad ; ac felly buont o
leiaf bum mis, yn y cwbl, oddiwrth eu teulu-

oedd eu hunain. Ac a aethant oddiyno—ocd
odid o Silo, bob un i'io etifeddiaeíh—yr hon a
ddaethai iddo wrth goelbren yn amser Josua.

Ni chwennychodd neb o houynt ddim o eti-

feddiaeth Benjamin, er ei bod yn awr yn Ua-
wer gormod iddo ef, ac yntau yn rhy wan i

wneuthur unrhyw wrthsatìad.

Adn. 25. Yn y dyddiau hyuy nid oedd
brenin yn Israel] Gwel ar pen. xvii. 1, 6.

Yr oedd yno henuriaid, (adn. IG,) gan y ihai

yr oedd peth awdurdod. ac yr oedd yno arch-

offeiriad; (pen. xx. 28;) ondnidoedd ynoun
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EUmelech ai deulh RUTH I. yn myned i wlad Moab,

24 A meibion Israel a ymadawsant
oddiyno y pryd hyny, bob un at ei

Iwyth, ac at ei deulu ; ac a aethant
oddiyno bob un i'w etifeddiaeth.

X>rìf lywodraethwr fel Moses a Josua, a'r barn-

wyr ar eu hol hwynt, na neb ag ydoedd yn
meddu digon o awdurdod i gospi troseddau

cyhoeddus, megys puteindra ac eilunaddol-

iaeth, a thrwy hyny attal cynydd llygredd a

drygioni, a chadw y bobl mewn trefn. Poh
un a wnai yr hyn oedd uniawn yn ei olwg ei

hun—gan ddylyn ei dueddiadau a'i nwydau
llygredig ei hunan. Y mae yr ysgrifenydd

santaidd yn ailadrodd hyn fel rheswm dros y
drygau dychrynllyd a grybwyllwyd yn y pum
pennod flaenorol. Yma y gwelwn mor ddi-

olchgar y dylem ni fod am lywodraeth dda a

25 Yn y dyddiau hyny nid oedd
brenin yn Israel: pob un a wnai yr
hyn oedd uniawn yn ei olwg ei hun.

chyfreithiau -uniawn. Yr oedd yn arferiad

gan y Persiaid, pan fyddai eu brenin farw, ad-

ael i'r bobl wneuthur fel y gwelent yn dda
dros bum niwrnod, fel, oddiwrth y drygau a
wneid y pryd hyny, y gallent weled yr angen-
rheidrwydd am lywodraethwr gwladol, a
dysgu ymddarostwng iddo. Wrth ddiweddu,
nis gallwn lai na mawrygu didueddrwydd neu
anmhleidgarwch ysgrifenydd santaidd y llyfr

hwn, wrth adrodd beiau Israel yn gystal a'u

rhinweddau ; yr hyn sydd yn brawf nid yn
unig o'i onestrwydd ef, ond hefyd o wiriouedd

yr hoU hanes.

LLYFR RUTH.
Y MAE y llyfr hwn, yr hwn a dderbynia ei enw oddiwrth y wraig ag y cyfansodda ei hanes y rhan
henaf o'i gynwysiad, wedi ei osod yn briodol rhwng llyfr y Barnwyr a llyfrau Samuel, am ei fod yn
fath ar attodiad i'r blaenaf, ac arweiniad i mewn i'r ihai olaf. Oud nid oedd llyfrau y Barnwyr a
Buth ddim ond un llyfr yn amser yr hen luddewon, ac felly yr ystyrid hwynt gan amrai o'r hen
dadau. Dywed Josephus i'r hyn a grybwyllir yma ddygwydd dan lywodraeth Eli ; ond y mae yr

amser hwnw yn rhy ddiweddar i Boaz, hendaid Dafydd. Y mae yr Esgob Patrick yn meddwl i'r

ífeithiau a adroddir yma gymeryd lle yn nyddiau Gedeon, am fod newyn mawr yn ei amser ef, (Barn.

vi. 3, &c.,) fel yr oeddhefyd yn amser Ruth, pen. i. 1 ; ondtybia yr Archesgob Usher, achydag ef yr

amseryddwyryn gyífredinol, mai yn amser Samgar y dygwyddodd y pethau hyn. Y mae yr hanes a

roddir yn y llyfr hwn yn brawf eglur o dyner ofal Rhagluniaeth Duw am ei bobl
;
yn dangos y hin-

ach ba uu y tarddodd y Messia
;
yn gysgod o alwad y Cenhedloedd, trwy fod Ruth yn un o'r Mo-

abesau ; ac yn ddarlun llawn o symledd yr hen amserau. Priodolwyd ysgrifeniad y llyfr hwn i

Hezecia, Ezra, ac ereill, ond yn fwyaf cyífredin i Samuel. Ddarfod ei ysgrifenu ar ol amser y barn-

wyr a gesglir oddiwrth yr adnod fiaeuaf yuddo ; ac ar ol geni Dafydd, oddiwrth yr adnod ddiweddaf.

Cynwysa, (1) Hanes teulu Elimelech yu myned i wlad Moab, Ue y bu ef a'i ddau fab farw; a dy-

chweUad ei weddw Naomi, yn nghyda'i merch-yn-nghyfiaith Ruth, i Bethlehem, pen. i. (2) Hanes
Ruth yn UofFa yn maesydd Boaz, pen. ii. (3) Boaz yu cydnabod rhan cyfathrachwr â hi, pen. iii.

(4) Hanes amgylchiadau priodas Ruth, yn nghyda'r lUnach santaidd hyd Dafydd, pen. iv.

PENNOD I.

A BU yn y dyddiau yr oedd y brawd-^ wyr yn barnu, fod uewyn yn y
wlad : a gr o Bethlehem Juda a aeth

i ymdeithio yn ngwlad Moab, efe a'i

wraig, a'i ddau fab.

2 Ac enw y gr oedd Elimelech, ac

enw ei wraig Naomi, ac enw ei ddau

PEN. I. Adn. ì. A bu yn y dyddiau yr
oedd y brawdwyr] Sef y barnwyr, am yrhai

y darllenasom yn y llyfr o'r blaen
; fod new-

yn yn y wlad—yn cael ei achlysuro ond odid

trwy fod y Midianiaid, yr Amaleciaid, a'r Is-

Tnaeliaid, yn cludo yr d ymaith cyn gynted

ag yr ydoedd yn addfed, neu yn ei ddyfetha

yn y maes : gwel ar Barn. vi. 3—6. A gwr
Bethlehem Juda a aeth i ymdeithio yn

ngwlad Moab— efe a gymerodd ei wraig a'i

ddau fab yno rhag y newyn ag ydoedd yn
Nghanaan. Yr oedd gwlad Moab yn gorwedd
ar gyfpr rhandir Juda, yr ochr ddwyreiniol

i'r môr marw.
Adn. 2. Acenw y gwr oedd Elimelech] Ys-

tyr yr enwau hyn, yn ol Clarlce, yw a ganlyn:

Élimelech— Duw yw fy mrenin; Naomi—
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fab Mahlon a Chilion, Ephrateaid o
Bethlehem Juda. A hwy a ddaeth-
ant i wlad Moab, ac a fuant yno.

3 Ac Elimelech gr Naomi a fu

farw ; a hithau a'i dau fab a adawyd.
4 A hwy a gymerasant iddynt

wragedd o'r Moabesau; enw y naill

oedd Orpah, ac enw y llall, Ruth. A

prydferth neu hawddgar; Mahlon—gwendid
;

Chilion— gorphenedig, perffeithiedig. Eph-
rateaid o Bethlehem Juda—gelwid trigolion

Bethlehem yn Ephrateaid, am fod Eplnath,
neu Ephratah, yn enw arali ar y ddinas hôno:

gwel ar Mat. ii. 1.

Adn. 3. Ac ELimelech—afufar%o] Yn deb-

ygol yn mhen ychydig amser ar ol iddo fyned

i wlad Moab ; a hithau a'i dau fab a adawyd
—yn weddw acamddifad mewngwlad estron-

ol, yr hyn oedd yn golled fawr iddynt oll.

Adn. 4. A hwg a gymerasant iddynt wrag-
edd d'r Moabesau] Casgla rhai oddiwrth adn.

15, 16, fod y merched hyu wedi eu proselytio

i'r grefydd Ìuddewig cyn priodi ; ond dywed
yr alloirydd Caldeaidd nad oeddyut, ac mai
yn gosp am briodi gwragedd dyeithr y bu feirw



Naoììii yn dychwelyd RUTH I. i tülad Juda.

tbrigasant yno yn nghylch deng mlyn-
edd.

5 A Mahlon a Chilion a fuant
feirw hefyd ill dau ; a'r wraig a ad-

awyd yn amddifad o'i dau fab, ac o'i

gr.
6 ^ A hi a gyfododd, a'i merched-

yn-nghyfraith, i ddychwelyd o wlad
Moab: canys hi a glywsai yn ngwlad
Moab, ddarfod i'r Arglwydd ymwel-
ed â'i bobl, gan roddi iddynt fara.

7 A hi a aeth o'r lle yr oedd hi yn-
ddo, a'i dwy waudd gyda hi : a hwy a
aethant i ffordd i ddychwelyd i wìad
Juda.

8 A Naomi a ddywedodd wrth ei

dwy waudd, Ewch, dychwelwch bob
un i d ei mam: gwneled yr Argl-
wydd drugaredd â chwi, fel y gwn-
aethoch chwi â'r meirw, ac â minau.

9 Yr Arglwydd a ganiatao i chwi
gael gorphwysdra bob un yn nhý ei

meibion Naomi yn anamserol ac yn ddlblant.
• Enw y naill oedd Orpah—gwraig Chiliou, yr
hyn a arwydda 'y gwddf;' ac enw y llalL

Ruth— gwraig Mahlon, yr hyn a arwydda
' llawn ' neu ' ddigonoL' A thrigasant yno
yn nghylch deg mlynedd— o'u mynediad i

wlad Moab hyd eu marwolaeth ; neu, yn ol

rhai, buont byw cyhyd a hyny ar ol priodi.

Adn. 5. A Mahlon a Chilion a fuant feirw
hefyd ill daü\ Tua'r un amser ond odid, yn
gosp arnynt, yn ol y Targum, am briodi gwrag-
edd dyeithr.

Adn. 6, 7. ^ hi a gyfododd aH merched-pn-
nphyfraith] Hyny yw, cododd hi i fyned i

wlad Juda, a chododd ei merched-yn-nghyf-
raith i fyned i'w hebrwng hi ; canys hi a
glywsai—tt'wy enau angel, meddai y Targum,
ddarfod i'r Arglwydd ymweled ä'i bobl—
trwy godi barnwr i'w gwaredu o ddwylaw eu
gelynion, y rhai a ddifäent y cnydau, adn. 1

;

neu ynte trwy eu bendithio â thymhorau
ffrwythlon a chnydau toreithiog.

Adn. 8. A Naomi a ddywedodd icrth ei dwy
waudd] Sef ei merched-yn-nghyfraith, wedi
iddynt fyned gyda hi ond odid cyn belleda
therfyn eithaf gwlad Moab. Ewch, dychwel-
wch bob un i d ei mam—dywedir hyn, nid

am fod eu tad wedi marw, (pen. ii. 11,) ond
am fod gan y mamau dai iddynt eu hunain,
i'r rhai y derbynient eu merched pan aent yn
weddwon. Gwneled yr Arglwydd dnigar-
edd â chwi—bydded iddo ofalu am danoch yn
mhob ystyr, fel y gofalasoch chwithau am fy

meibion ymadawedig tra yr oeddynt yn fyw,
ac am danaf finau ar ol iddynt feirw. Ym-
ddengys oddiyma eu bod wedi byw yn dded-
wydd iawn gyda'u gilydd, os nid yn grefyddol
hefyd.

Adn. 9. Yr Arglwydd a ganiatao i chwi
gael gorphwysdra bob un yn nh ei gior]
Yma hi a ddymuna iddynt ail briodi, ac ym-
sefydlu yn ddedwydd yn eu tai eu huuain
gyda gwr da. Yr oedd y crybwylliadau hyn
am J£U0FA vn tueddu vn ddaionus i ddwvn

gr. Yna y cusanodd hi hwynt : a
hwy a ddyrchafasant eu llef, ac a
yìasant.

10 A hwy a ddywedasant wrthi,

Diau y dychwelwn ni gyda thi at dy
bobl di.

11 A dywedodd Naomi, Dychwel-
wch, fy merched : i ba beth y deuwch
gyda mi ? a oes genyf fi feibion eto

yn fy nghroth, i fod yn wr i chwi?
12 Dychwelwch, fy merched, ewch

ymaith : canys yr ydwyf fi yn rhy hen
i briodi gr. Pe dywedwn, Y mae gen-
yf obaith, a bod heno gyda gr, ac

ymddwyn meibion hefyd;
13 A arhosech chwi am danynt

hwy, hyd oni chynyddent hwy? a
3^marhosech chwi am danynt hwy,
heb wra? Nage, fy merched : canys y
mae mawr dristwch i mi o'ch plegid

chwi, am i law yr Arglwydd fyned i'm
herbyn.

eu meddyliau hwy oddiwrth eu gau-dduwiau,
os nad oeddynt wedi ymadael â hwynt eisioes.

Yna y cusanodd hi hwynt—i ddangos ei char-
iad atynt, ac i ymadaeí á hwynt. A hwy a
ddyrchafasani eu llef—ill tair, wrth feddwl
ua chaent weled eu gilydd byth mwyach, a
thorasant allan i \vylo.

Adn. 10. Diauy dychwelwn ni gyda thi at

dff bobl di] Gan Iwyr adael y Moabiaid, a
chyfaneddu o hyn allan gyda'r Israeliaid.

Adn. 11. Dychwelwch, fy merched] Adref
at eich pobl eich liunain. I ba belh y deuwch
gyda mi?—y mae yn eglur fodNaomi yncyf-
eirioyma at ddybenion tymhorol, ac nid man-
teision crefyddol ac ysbiydol : yr oedd hi yn
cadw y pwnc o grefydd aílan o'r ymddyddan,
fel y byddai i hwnw, os deuai hefyd, ddyfod
oddiwrthynt hwy eu hunain. A oes genyf fi,

feibion eio yn fy nghroth, i fod yn wi/r i

chwi?—naill ai yr oedd yn arferiad yn Ìloab
i frawd biiodi gwraig ddiblant ei frawd ymad-
awedig, neu ynte yr oedd Naomi a'i meibion
wedi hysbysu i'r gwragedd hyn fod hyny yn
gyfraitli yn Israel ; canys at y ddefod hùno y
cyfeirir yma : gwel ar Gen. xxxviii. 8, a Deut.
XXV. 5.

Adrf. 12, 13. Canys yrydicyffi yn rhy hen
i briodi gwr] I gael meibion i fod yn wr i

chwi, i godi had i'w brodyr ymadawedig. Pe
dyicedwn, Y mae genyf obaith—hyny yw, pe
byddai i mi briodi heno, a geni meibion, neu pe
byddai hyny yn bosibl ; a arhoscch chwi am
danynt hwy hyd oni chynyddent— i oedran
gw5'r ; heb wra— heb briodi gwr ereill ?

Nage, fy merched—fel pe dywedasai, Yr wyf
yn sicr nad arhosech felly am fy meibion i, a
gwrthod cynygiou o wr trwy yr holl flynydd-
au ; ac heblaw hyny, nid yw y peth yn bôsibl

i mi yn fy henaint. Canys y mae maicr drist-
U'ch i mi o'ch plcgid chwi—am eich bod wedi
eich gadael fel hyn heb y cysur o wr na
phlant ; am fod yn rhaid i mi ymadael â
merched mor serchog ; ac am nad 'yw fy am-
gvlchiadau v fath ag v gallwyf eicíi gw'ahodd
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Ruth yn ghjnu RUTH I. wrth Naomi.

14 A hwy a ddyrchafasant eu llef,

ac a ylasant eilwaith: ac Orpah a
gusanodd ei chwegr; ond Ruth a lyu-
odd wrthi hi.

15 A dywedodd Naomì, Wele, dy
chwaer-yn-nghyfraith a ddychwelodd
at ei phobl, ac at ei duwiau : dychwel
dithau ar ol dy chwaer-yn-nghyfraith.

16 A Ruth addywedodd, Nacerfyn
arnaf fi ymadaw â thi, i gilio oddiar
dy ol di : canys pa le bynag yr elych
di, yr âf finau ; ac yn mha le bynag

i ddyfod gyda mi : gwel ar pen. ii. 2. Am i

law yr Arglwydd fyned i'm herbyn—gan ei

hamddifadu o'i gr a'i meibion, a*i dwyn i

dylodi ac eisiau, adn. 21.

Adn. 14. Wylasant eilwaith] Am fod adeg
yr ymadawiad olaf wedi dyfod : gwel ar adn.

9. Ac Orpah a gusanodd ei chwegr—neu ei

mam-yn-nghyfraith, yn arwydd ei bod yn ym-
adael â hi mewn cariad. Y mae y lxx, yn
nghyda'r Yulgate, y Syriaeg, a'r Arabaeg, yn
ychwanega yma, ' ac a ddychwelodd at ei

phobl ei hun.' Ond Ruth a lynodd wrthi hi
—gan adael ei gwlad, ei phobl, a phob peth, a
myned gyda Naorai i Ganaan, deued a ddelai

i'w chyfaifod.

Adn. 15. A ddychwelodd at ei phohl ac at ei

duwiau] Ymddengys oddiyma, os bu Orpah
unwaith yn broseíytes i'r grefydd luddewig,
ddarfod iddi wedi hyny wrthgilio ; canys bydd
i'r rhai a ymwrthodant â chymundeb y saint,

fod yn debyg o dori ymaith eu cymundeb â
Duw. Dychwel dithau hefyd ar ol dy chwaer
—hyn a ddywedodd hi i brofi cywirdeb a di-

anwadalwch Ruth, ac i gael cyfle i awgrymu
jddi, os deuai gyda hi, fod yn rhaid iddi fod yn
ddiysgog yn ei hymlyniad wrth y wir grefydd.

Adn. 16. A Ruth a ddywedodd] A hyny
ond odid dan ylo. Nac erfyn arnaffi ym-
adaw â thi—canys ni ddichon i'th hoU resym-
au a'th erfyniau siglo y penderfyniad hwnw
ag y mae dy diriondeb a'th hyíForddiadau
blaenorol wedi ei blanu yn fy meddwl. Ca-
nyspa le hynag yr elych di, yr äffinau—er ei

bod yn wlad na welais mohoni erioed, a'm bod
inau wedi fy addysgu i'w chasâu, a'i bod hi yn
mhell o'm gwlad fy hun. Ac yn mha le byn-
ag y lletycch di, y lletyaffinau—pe na byddai
ond mewn bwthyn ; 'ie, pe na byddai yn well
llety na'r un a gafodd Jacob pryd y gosododd
gerig yn obenydd iddo. Dy oobl di fydd fy
mhohl i—canys, a barnu oddiwrth yr hyn a
welais ynot ti, yr wyf yn casglu y rhaid eu
bod yn bobl ddoeth a deallus ; ac ystyriaf fy

hun yn ddedwydd os gallaf gael fy nghyfrif
yn un o honynt, a chymdeithasu â hwynt, a
chydymffurfio â'u harferion. AHh Dduw di

fy Nuw inau—ymaith â Cemos, a hoU dduw-
iau y Moabiaid, y rhai ydynt wagedd a chel-

wydd : addolaf fi Dduw Israel, yr unig wir a'r

bywiol Dduw ; ymddiriedaf ynddo ef yn unig,

gan ei garu a'i wasanaethu ; ac yn mhob diui

cymeraf fy Uywodraethu ganddo, ac ufydd-
häaf iddo.

Adn. 17. Lleÿ byddych dimano, y byddaf
finaufarw] Yn vr un wlad, ac, os bvdd modd,
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y lletyech di, y Uetyaf finau : dy bobl
di fycld fy mhobl i, a'th Dduw di fy
Nuw inau :

17 Lle y byddych di marw, y byddaf
finau farw, ac yno y'm cleddir : fel

hyn y gwnelo yr Arglwydd i mi, ac
fel hyn y chwanego, os dim ond angau
a wna ysgariaeth rhyngof fi a thithau.

18 Pan welodd hi ei bod hi wedi
ymroddi i fyned gyda hi, yna hi a
beidiodd â dywedyd wrthi hi.

19 ^ Felly hwynt ill dwy a aethant,

yn yr un t a'r un gwely, i arwyddo fy mod
yn marw yn yr un ysbryd. Marw a wnelwyf
farwolaeth Naomi uniawn, a bydded fy ni-

wedd fel yr eiddo hithau. Ac yno y'm cleddir

—yn yr un bedd a thi, mewn gobaith o gael

cydgyfodi yn adgyfodiad y rhai cyfiawn, í

dreulio tragwyddoldeb dedwydd gyda'n gil-

ydd. ddedwydd Naomi, yr bon, ar ol coUi

ei phlant a'i meibion, a feddai y fath ferch-yn-

nghyfraith ragorol i'w chysuro yn ei thrallod!

ac ddedwydd Ruth, yr hon a elwodd gy-
maint trwy addysgiadau ei mam-yn-nghyf-
raith, a'r hon a yfodd mor helaeth o ysbryd ac

egwyddorion y wir grefydd ! Fel hyn y
gwnelo yr Arglwydd i mi—sef dwyn rhyw
ddrygau mawrion arni yn barhaus, os byddai i

ddim ond angau en hysgaru. Hyn oedd ff"urf

o Iw, yn mha un yr apeliai at Dduw er cad-

arnhad o'r hyn a ddywedasai. Ac ymddengys
iddi gadw ei Uw yn ff'yddlon ; canys ni a

gawn Naomi yn byw gyda hi ar ol hyn, fel

mammaeth i'w mab, pen. iv. 15, 16. Y mae
y Targum yn chwanegu Uawer o ymadrodd-
ion at y cydymddyddau hwn rhwug Naomi a

Ruth, fel hyn :
' A Ruth a ddywedodd, Nac

erfyu arnaf fi ymadaw â thi,' canys yr ivyfyn
dymuno cael fy mhroselytio. Naomi : Gor-
chymynir i ni gadw y sabboth, a dyddiau
santaidd ereiU ; a pheidio teithio arno dros

ddwy fil gufyddau. Ruth :
' Pa le bynag

yr elych di, yr âf finau.' Naomi: Gorchy-
mynir i ni beidio lletya gyda'r Cenhedloedd.

RuTH :
' Yn mha le bynag y lletyech di, y lle-

tyaf finau.' Naomi : Erchir i ni gadw cant

a thriarddeg o orchymynion. Ruth :
' Yr hyn

a geidw dy bobl di, a gadwaf finau, fel pe bu-

asent bobl i mi erioed.' Naomi : Gorchy-
mynir i ni nad addolom âg unrhyw addoliad

dyeithr. Ruth :
' Dy Dduw di tydd fy Nuw

inau.' Naomi : Y mae genym ni bedwar
math gospau angeuol i droseddwyr ; llab-

yddio, llosgi, torfynyglu, a chrogi. Rüth :

'Pa fodd bynag y byddych di marw, y byddaf

finau farw.' Naomi : Y mue genym ni dij

claddu. Ruth: 'Ac yno y'm cleddir.* x

mae yr adnodau hyn, ebai Claike, 'yn enwog
yn mhlith y rhai a geisiant ddewinio gyda'r

Beibl. Buaswn yn adrodd y modd, oni bae

fy mod yn ofni i hyny arwain i barhau yr ar-

feriad. Pan yn ieuauc, gwelais hyny yn cael

ei wneuthur, a brawychais.'

Adn. 18. Pan weloddhi ei bod hiwcdiym-
roddi ifynedgyda hi] Ei bod yn benderfynol

a chadain yn ei meddwl, nid yn uuig i fyned

i wlad Israel, oud hefyd i gotieidio crefydd Is-



Ruth yn llojfa RUTH II. yn maesydd Boaz,

nes iddynt ddyfod i Bethlehem. A
phan ddaethant i Bethlehem, yr hoU
ddinas a gyífrôdd o'u herwydd hwynt

;

a dywedasant, Ai hon yiu Naomi?
20 A hi a ddywedodd wrthynt hwy,

Na elwch fi Naomi
;
gelwch fi Mara

:

canys yr Hollalluog a wnaeth yn
chwerw iawn â mi.

21 Myfi a aethym allan yn gyflawn,

a'r Arglwydd a'm dyg i eilwaith yn
wâg: paham y gelwch chwifi Naomi,
gan i'r Arglwydd fy narostwng, ac i'r

Hollalluog fy nrygu ?

22 Felly y dychwelodd Naomi, a
Ruth y Moabes ei gwaudd gyda hi,

yr hon a ddychwelodd o wlad Moab :

a hwy a ddaethant i Bethlehem yn
nechre cynauaf yr heiddiau.

rael,yvhyn oedd arncan Naomi yn yr hyn oll

a ddy wedai wrth Ruth ; yna hi a beidiodd â
dywedyd wrthi—am ddychwelyd, eithr aeth-

ant rhagddynt yn gysurus gyda'u gilydd i

wlad Juda.
Adn. 19. A phan ddacthant i Bethlehem]

Hen gartref Naomi a'i gr, adn. 2 ; yr holl

ddinas a gyffródd—o lawenydd o herwydd ei

dychweliad, ar ol bod uwchlaw deg mlynedd
yn ngwlad Moab. Ai hon yw Naoiui?—

y

mae yn debyg ei hod wedi cytnewid yn fawr
er gwaeth o ran eu gwedd, gan henaint, tylodi,

agalar am ei gr a'i meibion.

Adn. 20. Na elwchji Naomi] Yr hyn a ar-

wydda 'prydferth' neu ' hawddgar,' adn. 2;
gelwchfi Mara—yr hyn aarwydda' thwerw'
neu 'ofidus;' canys yr Ilollalluog a lonaeth

yn chwerw iawn â mi— trwy gymeryd fy

ngr, fy meibion, a'm meddiannau oddiwrth-
yf. Nid oedd hi yn grwgnach yn hyn, eithr

yn cydnabod llaw Duw yn ei hadfyd.

Adn. 21. Myfi a aethym allan yn gyflawn]
Gyda gr a dau o feibion, a digon o feddian-

nau at ein cyualiaeth ; a'r Arglwydd á'm dyg
i eilwaith yn wäg—wedi eu colli oll o fewn
deng mlynedd : paham y gelwch chwi fi Na-
omi— pan nad oes dim yn ' hrydferth ' na
*hawddgar' ynof fi na'm hamgylchiadau ?

Gan i'r Arglwydd fy narostwng— Saes.

'dystioliaethu i'ra herbyn,' fel pe byddai mewn
barn ; neu ddangos ei anfoddlonrwydd yn ei

lierbyn hi a'i gr am fyned allan o'u gwlad
ar y cyntaf, yn lle aros yno i gynorthwyo y
tylodion yn eu hangen yn amser y newyn ; a

thybia rhai mai o herwydd hyny y cospwydei
gr â marwolaeth, a hithau à thylodi.

Adn. 22. A hwy a ddaethant i Bethlehem]
Lle, yn mhen oesau wedi hyny, yr oedd y
Messia i'w eni o hiliogaeth y lîuth hon ; yn
nechre cynauaf yr heiddiau— yr hwn a dde-
chreuai tua'r pase, Lef. xxiii. lÒ, &c.

PEN. II. Adn. 1. Ac i wr Naomi yr yd-
oedd cär] Mab i frawd Elimelech, yn ol rhai,

ac felly yr oedd yn gefnder i r Ruth. wr
cadarn nerthol— o ran ei gyfoeth, ei ddoeth-

ineb, a'i dduwioldeb. AH enw Boaz—yr hyn
a aiwydda 'mewn cadernid' ueu ' neUh ;' ac

PENNOD II.

A C i r Naomi yr ydoedd câr, o r
-^ cadarn nerthol, o dylwyth Eli-

melech, a'i enw Boaz.

2 A Ruth y Moabes a ddywedodd
wrth Naomi, Gad i mi fyned yn awr
i'r maes, a lloflfa twysenau ar ol yr

hwn y caff'wyf ffafr yn ei olwg. Hith-

au a ddywedodd wrthi, Dos, fy merch.
3 A hi a aeth, ac a ddaeth, ac a loff-

odd yn y maes ar ol y medelwyr : a
dygwyddodd wrth ddamwain fod y
rhan hòno o'r maes yn eiddo Boaz, yr
hwn oedd o dylwyth Elimelech.

4 ^ Ac wele, Boaz a ddaeth o Beth-
lehem, ac a ddywedodd wrth y medel-

wyr, Yr Arglwydd afyddo gydachwi.

felly yr oedd ei amgylchiadau yo. cyfateb i'w

enw. Boaz y gelwid un o golofnau teml So-

lomon, herwydd ei chryfder i ddal yr adeil-

ad, 1 Bren. vii. 21.

Adn. 2. Gad i mi fyned yn awr Vr maes]
Dengys hyn dylodi Naomi a Ruth, pan y
rhaid i'r olaf fyned i loffa i fysg y tylodion ;

dengys hefyd ddiwydricydd Ruth, yr hon ni

fynai segura yn ei thylodi ; a dengys hefyd ei

hymostyngiad i'w thwegr, pan nad âi i loffa

heb ei chaniatâd hi. A lloa twysenau ar ol

yr hwn y cajfwyfjfafr yn ei olwg—fe allai na
wyddai hi fod gan y dyeithriaid tylodion hawl
i loffa yn gystal a'r Ìsraeliaid tylodion, Lef.

xix. 9, ÌO, Deut. xxiv. 19; neu ynte, o her-

wydd ei g\vylder mawr, nid ymatìai hi yn
hyn fel hawl, eithr mynai ei dderbyn fel ffair,

gyda diolchgarwch, adn. 7.
' Adn. 3. A dygwyddodd wrth ddamwain

fody rhan hòno o'r maes] Yr hwn oedd wedi

ei rauu rhwng amrai bercbenogion, yn eiddo

Boaz— neu dygwyddodd yn ddamweiniol i

Ruth fyned i'r rhan Lòno o'r maes a berthynai

i Boaz. Damwain ydoedd hyn mewn ym-
ddanghosiad, a chyda golwg ar ail achosion ;

ond yr oedd wedi ei drefuu gan ragluniaeth

Duw i gyflawni pethau mawrion. Yr hicn

oedd dylwyth Elimelech— yn gefnder i r
Ruth, adn. 1, er na wyddai hi hyny mwy nag
yntau.

Adn. 4. Boaz a ddaeth o Bethlehem] I'r

maes yr hwn ydoedd ychydig allano'r ddinas,

i edrych pa fodd yr oedd ei fedelwyr yn myned
yn mlaen. Yr Arglicydd a fyd'do gyda chwi
—i'ch cadw rhag damweipiau, aci'ch bendith-

io mewn corff'ac enaid. Hwythau a ddyired'

asant— mewn atebiad i'r cyfarchiad duwiol
hwn, Tr Argluydd á'th fendithio— à chyn-

auaf da, âg iechyd a bywyd i'w fwynhau, ac

â gras i'w ddefnyddio er gogoniant y Rhodd-
wr. Y fath oedd duwioldeb a symledd yr hen
amseroedd, nes yr oedd yn tori allan ac yn
ymddangosynnghyfarchiadaucyÔYedinmeistr-
iaid a gweision i'w gilydd. Pwy a fedr ddar-

Ilen yr hanes ymaheb ewyllysio i symledd yr
amseroedd hyny ddyfod eto i arferiad?

Adn. 5. Ÿna y dywcdodd Boaz wrth ei

was] Sef ei brif oruchwyliwr, vr hwn oedd yn
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Hwythau a ddywedasant wrtho ef, Yr
Arglwydd a'th fendithio.

5 Yna y dywedodd Boaz wrth ei

"was yr hwn oedd yn sefyll yn ymyl y
medelwyr, Pwy biai y llances hon?

6 A'r gwas yr hwn oedd yn sefyll

wrth y medelwyr a atebodd, ac a ddy-
wedodd, Y llances o Moab ydyw hi,

yr hon a ddychwelodd gyda Naomi o
wlad Moab :

7 A hi a ddywedodd, Atolwg yr yd-

wyf gael lloff'a, a chasglu yn mysg yr
ysgubau ar ol y medelwyr : a hi a
ddaeth, ac a arhosodd er y bore hyd
yr awr hon, oddieithr aros o honi hi

ychydig yn t.
8 Yna y dywedoddBoaz wrth Ruth,

Oni chlywi di, fymerch? Na ddos i

loífa i faes arall, ac na cherdda oddi
yma ; eithr aros yma gyda'm llances-

au i.

9 Bydded dy lygaid ar y maes y

edrych ar ol y medelwyr, ac yn gofalu am eu
bwyd a'u cyflog ; Pwy biai y llances hon ?—
merch i bwy ydyw, ac o ba le y daeth ? Ym-
ddengys fod Kuth o edrychiad ieuanc a phryd-
weddol iawn, yr hyn a dynodd sylw y bon-

eddwr.
Adn. 6. Y llances o Moab ydyw hi] Yr

hon y clywaist am dani ei bod wedi dyfod o

Moab gyda'i chwegr, adn. 1 1

.

Adn. 7. A hi a ddywedodd] Yn y bore, pan

y daeth gyntaf i'r maes ; Atolwy yr ydwyf
gael lloffa—ni ddaeth i mewn yn hyf, eithr

gofynodd i mi yn ylaidd am ganiatâd. Ar-
hosodd er y bore hyd yr awr hon—yn lloffa

yn ddiwyd trwy y dydd ar ol y medelwyr

;

oddieithr aros o honi hi ychydig yn t—yn y
bwthyn neu y babell a osodesid i fyny yn y
maes, lle yr arferai y medelwyr fwyta eu

bwyd, ac yragysgodi pan fyddai yr haul yn
boeth iawn. geiriau hyn ydynt barhad o'r

hanes a roddai y gwas i'w feistr am Ruth.

Adn. 8. Oni chlywi di, fy merch?] Neu
'gwrandaw, atolwg, fy mercli.' Cyfeirir yma
nid at yr hyn a ddywedasai y gwas am dani,

ond at yr hyn ag yr oedd y meistr ei hun yn
myned i'w ddywedyd wrthi. Na ddos i loffa

ifaes arall—yr hyn y gallai hi fod yn dueddol

i'w wneyd, rhag gormesu yn ormodol arno ef,

ar ol bod yno er y bore, adn. 7- Aros yma
gydá'm llancesau i—y rhai a rwyment yr ys-

gubau yn y fan ar ol i'r medelwyr eu tori ; ac

wedi i'r Uancesau gasglu y dyrneidiau baidd

at eu gilydd yn ysgubau, goddefid i Ruth loffa

y twysenau ag oeddynt ar ol.

Adn. 9. Bydded dy lygaid ar y maes y
byddont hwy yn ei fedi] Bob bore ; a dos ar

eu hol hwynt— ar hyd y grwn ag y byddont

hwy wedi ei fedi a'i rwymo. Oni orchymyn-
ais i'r llanciau?—hyny yw, mi aorcliymynais

iddynt beidio cymeryd dim hyfdra anweddaidd
gyda thi, na'tìi ddirmygu fel dyeithrwraig,

na'th rwystro i loffa. Ÿr oedd hyn yu hollol

angenrheidiol, gan ei bod hi yn ddyeithr a di-

amddiíFyn A phan sychedech— yr hyn a
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byddont hwy yn ei fedi ; a dos ar eu
hoi hwynt : oni orchymynais i'r llanc-

iau, na chyíî'yrddent â thi ? A phan
sychedech, dos at y llestri, ac f o'r

hwn a ollyngodd y llanciau.

10 Yna hi a syrthiodd ar ei hwyneb,
ac a ymgrymodd i lawr, ac a ddywed-
odd wrtho ef, Paham y cefais ffafr yn
dy olwg di, fel y cymerit gydnabod
arnaf, a minau yn aíltudes ?

11 A Boaz a atebodd, ac a ddywed-
odd wrthi, Gan fynegu y mynegwydi
mi yr hyn oll a wnaethost i'th chwegr
ar ol marwolaeth dy r ; acfel y gad-

ewaist dy dad a'tli fam, a gwlad dy
enedigaeth, ac y daethost at bobl nid

adwaenit o'r blaen.

1

2

Yr Arglwydd a dalo am dy waith

;

a bydded dy obrwy yn berffaith gan
Arglwydd Dduw Israel, yr hwn y
daethost i obeithio dan ei adenydd.

13 Yna hi a ddywedodd, Caffwyf

ddygwyddai yn aml mewn gwlad boeth felly

;

dos at y llestri—lle y cedwid llaeth, neu win "1

cymysgedig â dwfr, at wasanaeth y gweision,

Adn, 10. Yna hi a syrthiodd ar ei hwyneb]
Yn arwydd o barch, diolchgarwch, a gostyng-

eiddrwydd mawr, Faham y cefais ffafr yn
dy olwg di—beth yw yr achos dy fod yu dang-

os y fath garedigrwydd mawr i mi, a minau
yn alltudes—yn perthyn i wlad arall ? sef un

ferched Moab, y rhai nid oeddynt deilwng

i ddyfod i gynulleidfa yr Arglwydd, Deut.

xxiii. 3.

Adn. 11, Gan fynegu y mynegwyd i m]
Fe allai gan Naomi ei hun, neu gan rywgyf-

aiU a fuasai yn ymddyddan âhi; yr hyn oll

a wnaethost i'th chioegr ar ol marwolaeth dy

wr—y modd yr arhosaist gyda hi i'w chysuro,

ei hamgeleddu, a'i chynal ; acfelygadewaist
dy dad a'thfam—y rhai o ganlyniad oeddynt

fth yn fyw; a ywiad dy enedigaeth— sef

gwlad Moab, lle yr oedd ei holl berthynasau

a'i chyfeiUion o hyd yn aros ; ac y daethost at

bobl nid adwaenit o'r blaen—sef pobl Israel,

y rhai nad oedd hi wedi clywed dim daioni

am danynt gan y Moabiaid yn ddiamau.

Adn. 12. Yr Arglwydd a dalo am dy
waith] Trwy ofalu am danat ti, megys y gof-

elaist tithau ara dy chwegr; a bydded dy

obrwy yn berffaith gan Arglwydd Dduw Is-

rael— yn obrwy ysbrydol yn gystal a thy-

mhorol. Fel pe dywedasai, Nid yw y cared-

igrwydd ag yr wyf fi yn ei ddangos i ti ond

bychan mewn cydmhariaeth i'th haeddiant:

Duw yn unig a all dy obrwyo yn berffaith neu

yn llawn. Yr hwn y daethost i obeithio dan

ei adenydd— wrth gofleidio ei grefydd. Y
mae yma gyfeiriad at gywion yn ymgysgodi

dan adenydd yr iàr, pan fyddo ysglyfaethydd

yn agos Y mae yn amlwg fod Ruth cyn hyn,

os nid cyn priodi, wedi ei phroselytio i'r gref-

ydd luddewig.
Adn. 13. Caffwyf ffafr yn dy olwg di, fy

arglwydd] Neu, 'cefais ffafr:' y mâê y geir-

iaú i'w deall fel cydnabyddiad o ffafr, yn bytr-
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ffafr yn dy olwg di, fy arglwydd
;
gan

i ti fy nghysuro i, a cban i ti lefaru

wrtli fodd calou dy "wasanaethferch,

er nad ydwyf fel un o'th law-forwyn-
ion di.

14 A dywedodd Boaz wrthi hi, Yn
amser bwyd tyred yma, a bwyta o'r

bara, a gwiych dy damaid yn y finegr.

A hi a eisteddodd wrth ystlys y med-
elwyr : ac efe a estynodd iddi gras-

d ; a hi a fwytaodd, ac a ddigonwyd,
ac a adawodd weddill.

15 A hi a gyfododd i loffa: a gor-

chymynodd Boaz i'w weision, gan
ddywedyd, Lloffed hefyd yn mysg yr
ysgubau, ac na feiwch arni.

16 A chan ollwng gollyngwch he-

fyd iddi heth o'r ysgubau ; a gadewch
hwynt, fel y lloffo hi hwynt ; ac na
cheryddwch hi.

17 Felly hi aloffodd yn y maes hyd
yr hwyr; a hi a ddyrnodd yr hyn a
loffasai, ac yr oedd yn nghylch epha
o haidd.

ach na deisyfiad am ffafr. Er nad ydwyf fel

un o'th lawforwynion di— y luaent hwy yn
perthyn i bobl santaidd ac anrhydeddus Ìs-

rael ; tra nad wyf fi ond alltudes, wedi fy

ngeni o rieni paganaidd.

Adn. 14. n amser bwyd tyred ymd\ I'r

bwthyn ag y cyfeiriwyd ato yn adn. 7 ; a
hwyta o'r bara—o bob bwyd a barotoir ar fy

nghost i i'm medelwyr ; a gwlych dy damaid
yn y finegr—hwn oedd fath ar chwiblyn neu
saws egr, duedd i'vv hoeri a'u hadfywio hwy,
a gwneuthur y tamaid yn fwy blasus. A hi

a eisteddodd wrth ystlys y medelioyr—nid yn
eu canol hwynt, eitlir ychydig o'r neiUdu, am
ei bod yn rhy ylaidd i fyned i'w plith. Ac
efe a estynodd iddi gras-d—yr oedd hwn yn
ymborth arferedig yn y gwledydd hyny, 2
Sam. xvii. 28 ; neu dichon fod yr d hwn, ar

ol ei grasu, wedi cael ei falu a'i wueyd yn
deisenau dymunol. A hi a fwytaodd— o'r

cras-d hwn, ac o ba beth bynag arall a osod-

wyd ger ei bron, nes ei diwallu ; ac a adaw-
odd weddill—yr hwn a gymerodd hi adref yn
yr hwyr i'w chwegr, adn. 18.

Adn. 15. JÍ hi a gyfododd i loffa] Ar ol

bwyta a gorphwys ychydig. Lloffcd hefyd
yn mysg yr ysgubau—lle nad oedd neb wedi
bod o'i blaen, a lle yr oedd y twysenau amlaf;
ac na feiwch arni—am wneuthur liyny ; neu
na 'waradwyddwch' hi am ei bod yn weddw
dylawd, neu yn alltudes.

Adn. 16 GoUynyu'ch hefyd iddi heth o'r

ysgubaii] Ileb gasgiu yr d yn rhy Iwyr i'w

rwynio yn ysgubau ; ac na cheryddwch hi—
fel pe byddai ladrones, wrth eu lloffa at ei

gwasanaeth ei luin.

Adn. 17. Felly hi a loffodd yn y maes hyd
yr hicyr] Yr hjnoedd yn brawf o'i diwyd-
rwydd pan yr oedd yr hin mor boeth ; a hi a
ddyrnodd yr hyn a loffasai—trwy ei guro à
ffon ar y raaes, a'i nithio ; a gadawodd y gwellt

1

8

^ A hi a'e cymerth, ac a aeth i'r

ddinas : a'i chwegr a ganfu yr hyn a
gasglasai hi : heíyd hi a dynodd all-

an, ac a roddodd iddi yr hyn a wedd-
illasai hi, wedi cael digon.

19 A dywedodd ei chwegr wrthi hi,

Pa le y lioffaist heddyw, a pha le y
gweithiaist? bydded yr hwn a'th ad-
nabu yn fendigedig. A hi a fynegodd
i'w chwegr pwy y gweithiasai hi gyd
ag ef ; ac a ddywedodd, Enw y gr y
gweithiais gydag ef heddyw, yw Boaz.

20 A dywedodd Naomi wrth ei

gwaudd, Bendigedig fyddo efe gan yr
Arglwydd, yr hwn ni pheidiodd â'i

garedigrwydd tua'r rhai byw a'r rhai
meirw. Dywedodd Naomi hefyd wrthi
hi, Agos \m yw y g\vr hwnw, o'n cy-
fathrach ni y mae efe.

21 A Ruth y Moabes a ddywedodd,
Efe a ddywedodd hefyd wrthyf, gyd
a'm llanciau i yr arhosi, nes gorphen o
honynt fy holl gynauaí i.

22 A dywedodd Naomi wrth Ruth

yno or ol, trwy nad oedd arni hi ei eisiau. Ac
yr oeddyn nghylch epha—pwysel neu becaid
o'n mesur ni, neu oddeutu saith galwy n a hanner.
Adn. 18. A'i chwegr a ganfu yr hyn a

gasglasai hi] Hyny yw, a ganfu gyîJa syndod
a llawenydd am ei bod wedi casgíu cymaint
mewu un diwrnod ; ac a roddodd iddi yr hyn
a weddiUasai hi— o'i ciiiniaw, adn. 14; yr
hyn a ddengys ei gofal hi am ei chwegr.

Adn. 19. Fa le y Uoffaist hcddyw] I gael
cymaint a hyn o haidd ? a pha le y gweiih-
iaist— i enuill y bwyd hwn i mi? Byddedyr
hwn a'th adnabu— neu a'th gydnabyddodd
gyda charedigrwydd, yn fendigedig— deled
bendith yr Arglwydd ar ben y g\vr hwnw,
pwy bynag ydyw. Enw y gicr y gweithiais
gydag ef hedàyw yw Boaz—dengys hyn na
wyddai Ruth eto ei fod ef yu berthynas i'w
gr ymadawedig.

Adn. 20. Yr hwn ni pheidiodd â'i garedig-
rwydd tua'r rhai byw a'r rhainìeiric] Naomi
a Ruth oeddynt y rhai byiv ; ac wrth fod yn
garedig iddynt hwy, yr oedd efe hefyd nien
effaith yn garedig i'w gwgr meiric, sef Eli-
melech a Mahlon : neu, buasai Boaz cvn hvn
yn garedig i'w gr a'i meibion bi, 'y rbai
oeddynt bellach wedi meirw ; fel ag y'r oedd
efe yn awr i'w gweddwon hwynt, y rliai oedd-
ynt eto ynfyw. Agos i ni yic gicr hwnw
—sef perthynas agos, adn. 1. O'n cyfathrach
ni y mae efe— miggoaleynu, 'o'n pryswyr
ni ;* un a feddai hawl i brynu yn ol etifedd-
iaeth ft'orffetiedig y teulu, Lef. xxv. 25 ; i

ddial gwaed ei gyfnesaf, Num. xxsv. 19; a
phriodi gweddw ddiblant ei frawd neu ei gàr
agosaf, Deut. xxv. 5.

Adn. 21. Gyda'mUanciaui yr arosi] Dyl-
ai y gair hannearim gael ei gytìeithu yma yn
ìcasanaethyddion, trwy fod" y Uanciau â'r

Uancesi yn cael eu cynwys yuddo, yn enwed-
ig y rhai diweddaf : gwel'adn. 8, 22,' 23.
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ei gwaudd, Da yw, fy merch, i ti fyn-

ed gyda'i laucesi ef, fel na ruthront
i'th erbyn mewn maes arall.

23 Felly hi a ddylynodd lancesau
Boaa i loffa, nes darfod cynauaf yr

haidd, a chynauaf y gwenith ; ac a
drigodd gyda'i chwegr.

PENNOD IIL

'Y'NA Naomi ei chwegr a ddywedodd
-*- wrthi, Fy merch, oni cheisiaf fi

orphwysdra i ti, fel y byddo da i ti ?

2 Ac yn awr, onid yw Boaz o'n cy-

fathrach ni, yr hwn y buost ti gyda'i

lancesi ? Wele, efe yn nithio haidd y
nos hon yn y llawr-dyrnu.

Adn. 22. Da yw, fy merch, i ti fynedgyd
a'i lancesi ef] Am y byddi yn ddiogel a di-

berygl ar faesydd Boaz ; fel na ruthront i'th

erbyn mewn maes arall—i'th anmharchu fel

alltudes, heb neb yno i'th amddiffyn, Saes.
' fel na chyfarfyddont â thi mewn maes ar-

all ;' hyny yw, fel na byddo i wasanaethydd-
ion Boaz dy weled yno, a myneg;u i'w meistr,

ac iddo yntau ddigio am i ti wrthod ei gynyg-
ion caredig i loft'a yn ei faesydd ef.

Adn. 23. Felly hi a ddylynodd lancesau Bo-
az\ Yn ol cynghor ei chwegr ; nes darfod cyn-

auaf yr haidd— yr hwn a ddechreuai tua'r

pasc ; a chynauaf y gwenilh—yr hwn a dde-

chreuai tua'r pentecost, saith wythnos yn ddi-

weddarach ; ac a drigodd gydaH chwegr—
bob nos, ar ol bod yn llofta yn ddiwyd trwy y
dydd yn maesydd Boaz. Felly, os casglodd

hi bob dydd gymaint a'r diwrnod cyntaf, adn.

17, gallwn feddwl fod ganddi ddigon o fara

iddi hi a Naomi bron am flwyddyn.

PEN. III. Adn. 1. Fy merch, oni cheisiaf

fi orphwysdra i ti^ Sefydliad mewn t o'r

eiddot dy hun, a thrwy hyny orphwysdra
mewn cysur a diogelwch dan ofal gr da

:

gwel ar pen, i. 9. Fel y byddo da i ti—fel y
caff"ot dy gynal yn anrhydeddus, ac y symud-
er gwarthusrwydd dy weddwdod a'th ddiepil-

edd.

Adn. 2. Onidyw Boaz d'ncyfathrach nif\

Gwel ar pen. ii. 20. Wele efe yn nithio haidd

y nos hon yn y llawr-dyrnu—y mae yn deb-

yg fod yr hyn a ddyrnid ar y maes yn y dydd,

yu cael ei nithio yno yn yr hwyr, pryd y bydd-

ai yr awel oer, ar ol gwres y dydd, yn chwythu
yn gryf o'r môr, yr hyn sydd beth cyfí"redin

yn Palestina.

Adn. 3. Tmolch, gan hyny] Sef golchi ei

gwyneb a'i dwylaw, os nid ei holl gorff"; ac

ymira—rhoddi olew neu enaint ar ei gwyneb,

1 beri iddoddysgleirio, Salm civ. 15 ; a gosod
dy ddillad arn danat—seí eì dillad goraf; na
fydd gydnabyddus i'r gwr—nac ymddanges i

Boaz nes y byddo wedi bwyta ac yfed, yr hyu
a wnai ei galon ef yn llawen, a'i serchiodau

yn hawddach eu henyn. Neu, os ymddang-
hosai, yr oedd yn anhawdd i Boazei hadnabod

hi yn nhywyllwch yr hwyr, yn enwedig pan

yr oedd wedi newid ei dilíad gweddwdod, yn
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3 Ymolch, gan hyny, ac ymira, a
gosod dy ddillad am danat, a dos i

waered i'r llawr-dyrnu : na fydd gyd-
nabyddus i'r gr, nes darfod iddo
fwyta ac yfed.

4 A phan orweddo efe, yna dal ar y
fan y gorweddo efe ynddi ; a dos, a
dynoetha ei draed ef, a gorwedd; ac
efe a fynega i ti yr hyn a wnelych.

5 A hi a ddywedodd wrthi, Gwnaf
yr hyn oll a erchaist i mi.

6 ^ A hi a aeth i waered i'r llawr-
dyruu, ac a wnaeth yn ol yr hyn oll a
orchymynasai ei chwegr iddi.

7 Ac wedi i Boaz fwyta ac yfed, fel

y llawenhaodd ei galon, efe a aeth i

y rhai y gwelsai efe hi o'r blaen, am ei gwisg-
oedd a'i thrwsiadau goraf.

Adn. 4. A phan orweddo efe] Yn ei ddillad,

i wylio yr d dros nos
; yna dal ar y fan y

gorweddo—fel y gallot wybod yn mha gyfeir-

iad y byddo ei ben a'i draed ef ; a dynoetha ei

draed ef—trwy symud y cwrlid i'w ddihuno
ef ; a gorwedd—nid wrth ei ochr, yr hyn a
fuasai yn anweddaidd ; ond wrth ei draed,

mewn agwedd o ymblliad gostyngedig ; ac efe

a fynega i ti yr hyn a wnelych—gwel ar adn.

13. Ý mae yn anhawdd i ni yn y wlad a'r

oes hon roddi eglurhad boddhaol ar y cyfar-

wyddyd hynod hwn. Gallai un feddwl y bu-

asai yn well i Ruth arddelwi yn gyhoeddus ei

hawl yn Boaz fel ei chyfathrachwr : ond di-

amau fod gan Naomi, yr hon oedd yn wraig

rinweddol a duwiol, resymau digonol dros y
dull hwn; a chan y gwyddai yn dda am fon-

eddigeiddrwydd anrhydeddusBoaz, yn gystal a

diweirdeb Euth, nid oedd arni ddim ofn un-

rhyw ganlyniadau a fyddent yn anfri i'r naill

na'r llall. Ped ymddygasai Euth mewn rhyw
fodd a ystyrid yn y dyddiau hyoy yn anwedd-
aidd neu anniwair, y mae yn dra thebyg y
parasai hyny i'r fath r difrifol a Boaz ddigio

yn fawr, a chilio am byth oddiwrthi. Modd
bynag, y mae yr hyn a wnaeth hi yn ymddan-
gos i ni fel yn anweddaidd, a diamau y byddai

y fath beth yn ymddygiad tra anmhriodol

mewn unrhyw fenyw yn ein dyddiau ni : ond

y mae gweddnod cyff'redinol Naomi a Ruth
yn gwahardd i ni feddwl fod ganddynt hwy
unrhyw fwriad pechadurus. Wedi y cyfan,

ar ol gwneuthur pob ymoddefiad, dichon nad

oedd yr un o honynt, fel y sylwa Scott, yn
hollol ddifai; ac er i'w cynllun hwy Iwyddo,

yr oedd yn un tra pheryglus ; a choff'eir ef

yma fel fí'aith a gymerodd le, ac nid fel peth

i'w efelychu yn nghyflwr presenol cymdeithas.

Adn. 5. Gwnafyr hyn oll a erchaist i mi]
Yr oedd gan Ruth feddwl mor fawr am ddoeth-

ineb ei chwegr, nes yroedd yn foddloni wneu-

thur unrhyw beth a geisiai hi ganddi ; ac am
dduwioldeb a diniweidrwydd Boaz, fel nad
ofnai y cymerai efe unrhyw fantais arni.

Adu. 6. A. hi a aeth i waered] Bethle-

hem, i'r llawr-ddyrnu— yn y maes, ac a

wnaeth—bob peth fel y gorchymynodd Naomi
yn adu. 3, 4.

Adn. 7. Ac wedi i Boaz fwyta ac yfed]
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gysgii i gr yr ysgafn. Hithau a
ddaeth yn ddystaw, ac a ddynoeth-
odd ei draed ef, ac a orweddodd.

8 ^ Ac yn nghanol y nos y gr a
ofnodd, ac a ymdrôdd : ac wele, wraig
yn gorwedd wrth ei draed ef.

9 Ac efe a ddywedodd, Pwy ydwyt
ti ? A hi a ddywedodd, Myíi yw Ruth
dy law-forwyn : lleda gan hyny dy
aden dros dy law-forwyn ; canys fy

nghyfathrachwr i ydwyt ti.

10 Ac efe a ddywedodd, Bendigedig
fyddech, fy merch, gau yr Arglwydd

:

danghosaist fwy o garedigrwydd yn y
diwedd, nag yn y dechre; gan nad
aethost ar ol gwr ieuainc, na thy-

lawd na chyfoethog.

11 Ac yn awr, fy merch, nac ofna;

Ond nid hyd lytliineb a meddwdod, fel y mae
yn amlwg oddiwrth ei hoU ymddygiad ef yn
yr hanes ganlynol ; fel y llawenhaodd ei galon—iitah libbo, ' fel yr aeth ei galcn yp, dda'
hyny yvv, yu siriola Jiolcligai asu yr helaeth-

rwydd a roddasni yr Arglwydd iddo ; efe a
aeth i gysgu i gr yr ysgafn—neu y mwdwl,
i'w ddiogelu rhag líadron ; canys yn yr am-
seroedd hyuy arferai y gwr cyfoethocaf, rai

prydiau, edrych ar ol eu heiddo eu hunain yn
y t a'r raaes. Ilithau a ddaeth yn ddgstaw
—yn ddiarwybod i'w wasanaethyddion ef, rhag
iddynt ei hattal hi ; ac a ddynoethodd ei draed
cf—i ddwyn ar gof iddo yr hyu a ofynai y gyf-

laith ganddo fel ei cliyfathrachwr : gwel ar
adn. 4, a pen. ii. 20.

Adn. 8. Ac yn nghanol nos] C'anys y mae
yn debyg mai y pryd hyny yr aeth Ruth ato

;

y gr a ofnodd—yr hyn a ddengys nad oedd
ganddo ef un wybodaeth yn mlaenllaw am ei

dyfodiad, er i rai dybio fod cynghrair rhwng
Naomi a Boaz mewn perthynas i'r cynllun
hwn. Ac wele wraig yn gorwedd wrih ei

draedef—yr hyn a ddeallodd efe oddiwrth ei

dillad, ac wedi hyny, pan lefarodd, oddiwrth
ci llais.

Adn, 9. Lleda gan hyny dy aden dros dy
law forwyìi] Yr adeîi yw yr arwydd o nawdd,
ac y mae yn gyífelybiaeth wedi ei chyraeryd
oddiwrth adar yn lledu eu hadenydd dros eu
cywion i'w hamddiífyn. Yr ystyr yma yw,
Cymer fi yn wraig i ti ; canys fi/ nghyfaihr-
achwr i ydwyt ti—yr hwn y mae genf hawl
ynotfel perthynas fy ug\vr yraadawedig: gwel
ar pen. ii. 20. Hyd heddyw, pan y" prioda
luddew wraig, efe adeifl odre ei fantèll drosti

hi, yn arwydd o'i araddiff'yniad ef iddi, a'i

hymostyngiad hithau iddo yntau.
Adn. 10. Bendigedig fyddech, fy merch,

gan yr Arglwydd] Y\\ Ìle cyraeryd un fan-

tais anweddaidd arni, na'i galw yn fenyw hyf
ac anniwair, na'i bygwth yn llidiog am ei af-

lonyddu ef yn ei gvvsg, y mae yn dymuno i'r

Arglwydd ei bendithio a'i llwyddo yn ei ham-
can daionus. Danghosaist fwy o garedig-
rwydd yn y diwedd nag yn y dechre—yr oedd
hi wedi dangos llawer o garedigrwydd yn y
dechrei'wgr tra y bu efe byw, ac i'w chwegr

2b

yr hyn oll a ddywedaist, a wnaf i ti •

canys holl ddinas fy mhobl a yr mai
gwraig rinweddol ydwyt ti.

12 Ac yn awr, gwir yw, fy mod i yn.

gyfathrachwr agos ; er hyny y mae
cyfathrachwr nes na myfi.

13 Aros heno ; a'r bore, os efe a
wna ran cyfathrachwr â thi, da;
gwnaed ran cyfathrachwr : ond os
efe ni wna ran cyfathrachwr â thi;

yna myfi a wnaf ran cyfathrachwr â
thi, fel mai byw yr Arglwydd : cwsg
hyd y bore.

14 H A hi a orweddodd wrth ei

draed ef hyd y bore : a hi a gyfod-
odd cyn yr adwaenai neb eu gilydd.

Ac efe a ddywedodd, Na chaffer gwy-
bod dyfod gwraig i'r Uawr-dyrnu.

ar ol marw ei gr ; ond yr oedd ei charedig-
rwydd hi yn awr yn y diwedd yn llawer mwy,
yn ei gwaith yn chwennychu, yn ol cyfraith
Duw, adoilr.du teulu ei gr, trwy geisio gan
ei gyiaaifachwr ef ei phriodi, i gadw i fyuy
ei enw a'i goffadwriaeth ef yn Israel. Fel p'e

dywedasai, Y mae y weithrcd ddiweddaf bon
yn fwy prawf o'th gywirdeb duwiol na dim a
ellir ei gasglu oddiwrth dy waith yn ymbros-
elytio. Gan nad aethost ar ol gwýr ieuainc
—awgrymir yma fod Boaz yn awr yn hen r,
a Ruth yn fenyw ieuanc ; a dywed yr luddew-
on ei fod ef yn 80, a hithau yn 40 mlwydd
oed; na thylawd na chyfoetfiog— felly'nid
gwella ei hamgylchiadau allanol oedd ei ham-
can hi, ond adeiladu t ei g\vr ymadawedig.
Adn. 11. Ac yn awr, fy merch, nac ofna]

Gael dy halogi, na chael dy waradwyddo fel

benyw anniwair wrth wely gwryw, na methu
yn dy anican daionus

; yr hyn oll a ddywed-
aist a wnafi ti—efe a wnai ei oraf i'r un a
feddai yr hawl flaenaf ei phriodi hi ; ac os

gwrthodai hwnw, efe a'i priodai ei hun. Ca-
nys holl ddinas fy mhobl—sef hoU drigolion
Bethlehera, a icyr mai gicraig rinweddol yd-
wyt ti—ac felly na ddaethost at fy ngwely i

gyda dyben anouest.

Adn. 12. Gwirywfy mod i yn gyfathrach-
wr agos] Yn gefuder, fel y raeddylir, i Mah-
lon ei gr cyntaf; er hyny y niae cyfathr-
achwr nes na niyjì—brawd hynach nà Boaz

;

neu ynte ewythri Mahlono frawd i Elimelech
ei dad, yr hwn hefyd oedd felly yn ewythr i

Boaz.

Adn. 13. Aros heno] Efe a ddywedai hyn
nid gyda bvvriad drwg, ond rhag i Ruth gâel
ei drwgdybio wrth gael ci gweled allan ar y
fath awr anmhriodol o'r nos, ac am nad allaî

hi fyned i'r ddinasar ol cau y pyrth ; a'r bore
—yr oedd Boaz yn penderfyùu myned à'i ha-
chos hi at ei pherthynas agosach bore dranoeth ;

ac os priodai hvvnw hi, da fyddai y peth ; onJ
os na wnai, efe aaddawatrwy Iw ei phriodi ei

hun.

Adn. 14. A hi a orwrddodd wrth ei draed
ef] Yn ddiwair a diniwed; a hi a gyfododd
cyn yr adwaenai neb cu gilydd— cyn ei bod
vn ddigon goleu i neb allu adnabod 'eu gilydd
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15 Ac efe a ddywedodd, Moes dy
fantell sydd am danat, ac ymafael yn-

ddi. A hi a ymaflodd ynddi ; ac efe

a fesurodd chwe mesur o haidd, ac a'i

gosododd arni: a hi a aethi'r ddinas.

16 A phan ddaeth hi at ei chwegr,

hi a ddywedodd, Pwy ydwyt ti, fy

merch ? A hi a fynegodd iddi yr hyn
oll a wnaethai y gr iddi hi.

17 A hi a ddywedodd, Y chwe ines-

ur hyn o haidd a roddodd efe i mi

:

eanys dywedodd wrthyf, Nid âi yn
waglaw at dy chwegr.

18 Yna y dywedodd hithau, Aros,

fy merch, oni wypech pa fodd y dy-

gwyddo y peth hyn : canys ni or-

phwys y gr, nes gorphen y peth
hyn heddyw.

ar y ffordd. Na chaffer gwyhod ddyfod
gwraig i'r llawr-dyrnu—felly yr oedd ef yn
ofalus nid yn uuig i gadw cydwybod bur tuag

at Dduw, ond hefyd eu cymeriad gonest hwy
iU dau yn ngolwg dynion. Er y gwyddai
Boaz a Ruth eu bod yn hollol bur a diwair, eto

efe a ewyllysiai ragflaeuu drwgdybiaeth yn
meddyliau ei gymydogion ; a dichon ei fod yn
ofni, os âi y son am hyn ar led, y byddai i

hyny beri i'w chyfathrachwr agosaf nacâu ei

phriodi.

Adn, 15. Moes dy fantell] Geilw yr ymyl-
nod hon ya gynfas neu arffedog ; a meddylir

ei bod yr un peth a hyJce yr Arabiaid : gwel ar

Exod. xii. 34. Ac ymafael ynddi— lleda hi

gerfydd ei chonglau. Acefe afesurodd chwe
mesur o haidd—y mae y Targum yn chwanegu

yma, 'ac a dderbyniodd nerth oddiwrth yr Ar-

glwydd i'w cario hwynt.' Ond nid yw y gair

mesur yn yr Hebraeg ; ac os yr omer a feddyl-

ir, yr hyn oedd oddeutu chwe pheint, nid oedd

y baich mor drwm, am na chyrhaeddai i fwy
na phedair galwyn a hanner. Ac aH gosod-

odd arni—a'i cynorthwyodd hi i'w godi ar ei

hysgwydd.
Adn. 16. A phan ddaeth hi at eì chicegr]

Yn fore iawn, cyn iddi godi. Piüy ydwyt ti,

fy merch?— hyny yw, 'ai ti sydd yna, fy

merch?' neu, fel y mae yn y Ÿulgate, 'pa

beth a wnaethost, fy merch ?' A hi a fyneg-

odd iddi—yr hyn oll a wnaeth Boaz iddi, a'r

hyn oll a ddywedodd efa wrthi.

Adn. 17. Nid âi yn waglaw at dy chwegr]

Ni soniwyd o'r blaen ddarfod iddo efddywedyd
fel hyn wrthi : eithr nid peth anarferol gan yr

ysgrifenwyr cysegredig, wrth adrodd amgylch-

lad neu ffaith, ydyw gadael allan ranau o'r

cydymddyddan, y rhai a ddygir i mewn yn
achlysurol wedi hyny. Y mae yn debyg fod

Boaz yn bwriadu yr haidd hwn yn benaf i Na-
omi, gan ei fod yn bwriadu y dydd hwnw bri-

odi Ruth ei hun, neu gael gr arall iddi.

Adn. 18. Aros, fy merch] Hyny yw, aros

gartref ; neu na sonia air am hyn ; oni wyp-

e;h pa fodd y dygwyddo— pa un a fydd i'r

hwQ sydd gyfathrachwr nes na Boaz dy briodi

di; canys ni orphwys y gwr— hi a gasglai

hyn oddiwrth ei addewid, adn. 13, yn gystal

186

Y
PENNOD IV.

NA Boaz a aeth i fyny i'r porth,

ac a eisteddodd yno. Ac wele, y
cyfathrachwr yn myned heibio, am
yr hwn y dywedasai Boaz. Ac efe a
ddywedodd wrtho, Ho, hwn a hwn,
tyred yn nes ; eistedd yma. Ac efe

a nesaodd, ac a eisteddodd.

2 Ac efe a gymerth ddengwr o hen-
uriaid y ddinas, ac a ddywedodd, Eis-

teddwch yma. A hwy a eisteddasant.

3 Ac efe a ddywedodd wrth y cyf-

athrachwr, Y rhan o'r maes yr hon
oedd eiddo ein brawd Elimelech a
werth Naomi, yr hon a ddychwelodd
o wlad Moab.

4 A dywedais y mynegwn i ti, gan
ddywedyd, Pryn ef gerbron y trigol-

ag oddiwrth ei ddiwydrwydd diflino i gyflawni

pa beth bynag a gymerai efe mewn llaw.

PEN. IV. Adn. 1. Tna Boataaeth ifyny
i'r porlh] Sef porth dinas Bethlehem, lle yr
arferid cynal Uys cyfiawnder: gwel ar Deut.
xvi. 18. Ac îüele y cyfaihrachwr yn myned
heihio—am yr hwn y soniasai Boaz, pen. iii.

12, 13 : y mae yn debyg y gwyddai Boaz y
byddai iddo fyned allan i'w faesydd y bore

hwnw trwy y porth. Ho ! hwn a hwn, tyred
yn nes, eistedd yma—diamau i Boaz ei alw ef

wrth ei enw, yr hwn, yn ol yr luddewon, oedd

Tohias ; ond gadawyd ef allau o'r hanes gan
yr ysgrifeuydd, naiil ai o ddirmyg cyfiawn
arno am wrthod cydymffurfio â'r gyfraith yn
yr achos hwn ; neu ynte o dyuerwch tuag ato,

fel, mewn amser dyfodol, na wyddid pwy wrth
ei enw a nacaodd godi had i'w frawd ; ac felly

cedwid ei hiliogaeth ef ihag gwarth eu henaf-

iad hwn, yr hyn a arwyddid trwy ddyosg ei

esgid, a phoeri yn ei wyneb : gwel ar adn. 7, 8.

Adn. 2. Ac efe a gymerth ddengwr] I fod

yn dystion ; canys er y byddai dau neu dri o

dystion yn ddigon mewn rhai achosion, eto deg

oedd y nifer arferol yn mhlith yr luddewon
mewn achos o briodas ac ysgariad, a thros-

glwyddiad etifeddiaethau ; ac yroeddynthwy
ar yr un pryd yn farnwyr ar yr achos, ac yn
dystion o'r peth.

Adn. 3. Y rhan o'r maes yr hon oedd eiddo

ein hrawd Elimelech] Efe a'i geilw * eu brawd,'

am ei fod yn berthynas agos; awerthNaomi,
yr hon a ddychwelodd o wlad Moah— efe a

grybwylla am ddychweliad Naomi o wlad
Moab, i awgrymu fod ei thylodi yn ei gorfodi

i werthu yr etifeddiaeth a adawsai ei gr iddi.

Yr oedd gan Ruth a Naomi hawl yn y tir

hwn dros eu bywyd ; ond nid yw efe yn son

am Ruth, rhag i hyny greu tybiaeth o'r ang-

enrheidrwydd am iddo ei phriodi hi, cyn iddo

roddi atebiad i'r cynygiad cyntaf.

Adn. 4. A dywedais y mynegwn iti] Hynjr

yw, pan gyfarfyddwn â thi, y cynghorwn di i

brynu y maes hwn gan Naomi. Os rhydd'

hâi, rhyddha ef—yn awr ar unwaith ; oblegid

yr oedd y tir i gael ei ryddhau, yn ol y ddeddf,

gan gyfathrachwr, Lef. xxv. 25, ac yr oedd
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ion, a cherbron henuriaid fy mhobl.
Os rhyddhâi, rhyddha ef; ac oni
ryddhâi, mynega i mi, fel y gwyp-
wyf : canys nid oes ond ti ì'w rydd-
hau, a minau sydd ar dy ol di. Ac
efe a ddywedodd, Myfi a.'i rhydd-
haf.

5 Yna y dywedodd Boaz, Y diwr-
nod y prynech di y maes o law Na-
omi, ti a'f pryni hefyd gan Ruth y
Moabes gwraig y marw, i gyfodi enw
y marw ar ei etifeddiaeth ef.

6 1Ì A'r cyfathrachwr a ddywedodd,
Ni allaf ei ryddhau i mi, rhag colli fy

etifeddiaeth fy hun : rhyddha di i ti

dy hun fy rhan ij canys ni allaf fi ei

ryddhau.
7 A hyn oedd ddefod gynt yn Israel,

Naomi yn foddlon i hyny. Ac oni ryddhäi^
mynega i mi, fel y gwypwyf—pa beth i'w

•wneyd, ai ei ryddhau fy hun neu beidio. Ca-
nys nid oes ond ti i'w ryddhau—hyny yw, ti

biai yr hawl gyntaf i'w ryddhau ; a minau
sydd ar dy ol di—genyf fì, fel y cyfathrachwr
agosaf ar dy ol, y bydd yr hawl os gwrthodi
di. Myfi a'i rhyddhaf— mi a'i prynaf, ac a
dalaf i lawr am dano. Eithr ni wyddai efe

eto am yr ammod arall.

Adn. 5. Y diwrnod y prynech di y maes
o law Naomi'\ Gan yr hon yr oedd yr hawl
flaenaf ynddo, neu yr unig hawl yn ystod ei

bywyd ; íi a'i pryni hefyd gan Ruth—neu,
fel y mae y berniaid goraf yn ei ddeall, 'rhaid
i ti hefyd gymeryd Kuth ;' trwy fod Naomi
yn penderfynu na werthai hi y maes i neb,

ond ar yr ammod iddo briodi Kuth. / gyf-
odi enw y marw ar ei ctifeddiaeth ef—trwy
gael plentyn o honi, yr hwn a gynrychiolai
Mahlon, ei gr cyntaf hi : Deut. xxv. 5, 6.

Gelwir y maes hwn yn etifeddiaeth Mahlon,
am mai efe oedd i gael yr hawl ynddo ar ol ei

rieni, pe buasai efe yn fyw, adn. 9.

Adn. 6. Ni allaf ei ryddhau i wu*] Ar yr
ammod hon : gwel isod. Rhag colli fy eti-

feddiaeth fi/ hun—yr oedd arno ofn prynu y
maes gan Naomi, a phriodi dynes dylawd fel

Kuth, rha^ y byddai iddo trwy hyny wario yr
ychydig ag oedd ganddo yn weddill, wrth ei

chynal hi, a'r plant a allai eu caei o honi.

Rhyddha di—yr oedd yn foddlon i roddi ei

hawl gyfathrachol i fyny i Boaz, fel y gallai

ef brynu y maes iddo ei hun, a phriodi Kuth
hefyd os mynai. Canys ni allaf fi ei rydd-
hau—dywed yr luddewon fod ganddo ef eis-

ioes wraig a phlant, ac mai hyny oedd yn ei

analluogi ef i brynu y maes ar yr ammod o
briodi Kuth.
Adn. 7. A hyn oedd ddefod gynt yn Israel]

Neu yn hen ddefod er cynt, oddieithr y tyb-
iwn fod y gyfraith ar y pen hwn wedi ei rhoddi
heibio pryd yr oedd yr ysgrifenydd yn ysgrif-
enu yr hanes hon. Am ryddhad ac am gyf-
newid— wrth brynu a chyfnewid tiroedd; t

sicrhau pob peth— i wneuthur y fargen yn
safadwy. Gwr a ddyosgai ei esgid, ac a'i

rhoddai %'w gymydog—i ddangos trwy hyny

am ryddhad, ac am gyfuewid, i sicr-

hau pob peth : Gr a ddyosgai ei es-
gid, ac a'i rhoddai i'w gymydog: a
hyn oedd dystiolaeth yn Israel.

8 Am hyny y dywedodd y cyfathr-
achwr wrth Boaz, Pryn i ti dy hun :

ac efe a ddyosgodd ei esgid.

9 ^ A dywedodd Boaz wrth yr hen-
uriaid, ac mrth yr holl bobl, Tystion
ydych chwi heddyw, i mi brynu yr
hyn oll oedd eiddo Elimelech, a'r hyn
oíl oedd eiddo Chilion a Mahion, o
law Naomi.

10 Ruth hefyd y Moabes, gwraig
Mahlon, a brynais i mi yn wraig, i

gyfodi enw y marw ar ei etifeddiaeth
ef, fel na thorer ymaith enw y marw o
blith ei frodyr, nac oddiwrth borth ei

ei fod ef yn rhoddi ei hawl yn y tir i fyny i'w
gymydog, yr hwn bellach oedd i sefyll megys
yn ei esgidiau ef, neu i feddiannu yr hawi a
berthynai o'r blaen i berchenog yr esgid. A
hyn oedd dystiolaeth yn Israel—sef tystiol-

aeth fod y fargen wedi ei gwneuthur yn dêg o
bob tu, ac am hyny ei bod yn sicr a safadwy.
Tybia rhai fod y DDEroD hon am ryddhad tir-

oedd, yn wahanol i'r gyfraith hòno am wrth-
od priodi yn Deut. xxv. 9 ; canys v gr ei

hun a ddyosgai yr esgid yma, tra mai y wraig
siomedig a wnai hyny yno : hefyd, yr oedd hi
yno i boeri yn ei wyneb e/am wrthod ei phri-
odi, tra na sonir yma ddim am hyny. Ond
tybia ereiU fod y rhan ddirmygus o'r seremo-
ni, sef y poeri yn ei wyneb, yn cael ei gadael
heibio yma ar gyfrif ei esgus rhesymol ef dros
beidio ei phriodi, sef am fod gand'do wraig ar-
all. Mewn oesoedd diweddarach arferai yr
luddewon sicrhau pryniadaua chyfnewidiadau
trwy i'r naill roddi maneg ci law ddeau i'r

llall, neu napcyn ueu ryvv ddilledyn arall, yr
hwn oedd hawddach ei hebgor na'r esgid.

Adn. 8. Pryn i ti dy hun] Canys yr wyt ti

yn ddigon cyfoethog, ac nid oes genyt ti wraig.
Ac efe a ddyosgodd ei csgid—yn 'dystiolaeth

ei fod yn rhoddi ei hawl i fyny. Oad dywed
rhai o'r luddewou mai Boaz a ddyosgo'dd ei

esgid ei huu, yn gydnabyddiad i'r cyfathrach-
wr am roddi ei hawl i fyny.
Adn. 9. A dywedodd Boaz wrih yr henur-

iaid, óf€.] Y rhai oeddynt yn wyddfodol yn
mhorth y ddinas, adn. 1, 2. O law Naomi—
canys yr oedd yr etifeddiaeth a fuasai yn eiddo
i EÍimelech, ac i'w feibion ar ei ol pe'buasent
byw, yn awr wedi disgyn i Naomi, yr hon
oedd wraig i'r cyntaf a mam i'r rhai olaf.

Adn. 10. Ruth hefyd— a brynais i mi yn
wraig] Canys ammod y pryniad oedd, fod i'r

neb a brynai y maes o law Naomi, briodi
Kuth hefyd yr un dydd, adn. 5 ; í gyfodi enw
y marw ar ei etifeddiaeth ef—sef enw Mah-
íon, gr cyntaf Éuth, yr hwn oedd fab hynaf
Elimelech. Er mai Obed oedd enw cyntaf-
anedig Ruth o'i hail \vr ; eto ystyrid ef,'yn ol

y gyfraith, fel etifedd Elimelech' a chynrych-
iolydd Mahlon ; a gelwid yr etifeddiaéth 'fyth

ar enw y meirw, ac nid ar enw Boa2 : fellv ar

187



Bendithio Boa%. RUTH IV. Geni Obed.

fangre : tystion ydyeh cTiwi heddyw.
11 A'r holl bobl y rhai oedd yn y

porth, a'r henuriaid, a ddywedasant,
Yr ydym yn dystion : Yr Arglwydd a

wnelo y wraig sydd yn dyfod i'th d
di fel Rahel ac fel Lea, y rhai a adeil-

adasant ill dwy à Israel ; a gwna di

rymusdra yn Ephrata, bydd enwog yn
Bethlehem.

12 Bydded hefyd dy d di fel t
Phares, (yr hwn a ymddyg Tamar i

Juda) o'r had yr hwn a ddyry yr Ar-
glwydd i ti o'r ilances hon.

13 ÌI Feìly Boaz a gymerodd Ruth;
a hi a fu iddo yn wraig : ac efe a aeth

i mewn ati hi ; a'r Arglwydd a rodd-

yr etifeddiaeth yr oedd enw y marw i gael ei

gyfodi, ac nid ar yr etifedd. Fel na thorer

ymaith— fel na fyddai i'r teulu gwreiddiol

gael ei ystyried fel wedi darfod, eithr yn par-

bau yn mlaen trwy blant y cyfathrachwr.

Adn. II. Yr ydymyn dystion] bryniad y
maes gan Boaz ti'wy gytundeb tëg, ac o'i ym-
rwymiad ef i briodi Ruth fel ammod y pryn-

iad, yr hyn yn ddiamau a wnaeth ef y dydd
hwnw, adn. 5. Yr Arglwydda wnelo y wraig
sydd yn dyfod ith d di—sef Ruth, yr hon yr

oedd Boaz yn nghylch ei phriodi
; fel Rahel

ac fel Lea—yn íîrwythlon fel dwy wraig bri-

odol y patriarch Jacob
; yrhai a adeiladasant

ill dwy d Israel—o'r ddwy hyny, a'r plant a

ddygasai eu llawforwynion iddynt hwy, y
gwneid i fyny ddeuddeg llwyth Israel. Y
mae y ddwy hyn yn cael eu henwi, am eu bod

hwy, fel Ruth, o wreiddyn estronol, ac wedi

bod yn llawer mwy fFrwythlon na Sarah a

Rebecca. A gwna di rymusdra yn Ephrata
—neu ddinas Bethlehera, pen. i. 2 ; hyny yw,
cadw dy barch, dy enwogrwydd, a'th awdur-
dod yn mhlith dy gyd-ddinasyddion yn was-

tadol.

Adn. 12. Bydded hefyd dy d di fel t
Bhares] Mor anrhydeddus a lluosog a'i deulu

ef ; yr hwn a ymddyg Tamar—yr hon oedd o

genedl estronaidd fel Ruth. Yr oedd y dy-

muniad hwn yn dyfod i mewn yn briodol

;

canys oddiwrth Phares, mab Juda o Tamar,
yr hànasai teulu Elimelech a'r Bethlehem-

iaid. Fel hyn yr arferid bendithio priodasau

anrhydeddus yn Israel.

Adn. 13. Fdly Boaz a gymerodd Ruih]
Yn wraig iddo o'r dydd hwnw allan. Er fod

cyfraith Moses yn gwahardd i Foabiad ddyfod

i gynulleidfa yr Arglwydd hyd y ddegfed cen-

liedlaeth, Deut. xxiii. 3 ; eto tyhia yr luddew-

on nad oedd y gyfraith hòuo yn cyraedd at y
benywod; a phc buasai, gellir ystyried Ruth
yneithriad, trwy ei bod lii eisioeswediymgorfl'-

ori i'r teulu trwy briodi ei gr cyntaf, ac wedi

gadael ei gwlad, ei phobl, a'i duwiau, i ddy-

fod yu broselytes i'r gwir Dduw yn ngwlad
Israél. A'r Arglwydd a roddodd iddi hi

feichiogi—^fe\ìy y mae ysgrifenydd yr hanes

yma, yn gystal a'r gwragedd a henuriaid y
ddinas, (adu. 12, 14.,) yn cydnabod llaw yr

Arglwydd yn y peth hwn. A hi a ymddyg
lb8

odd iddi hi feichiogi, a hi a ymddyg
fab.

14 A'r gwragedd a ddywedasant
wrth Naomi, Bendigedig/i/í/í/o yr Ar-
glwydd, yr hwn ni'th adawodd di heb
gyfathrachwr heddyw, fel y gelwid eí

enw ef yn Israel.

15 Ac efe fydd i ti yn adferwr ein-

ioes, ac yn amgeleddwr i'th benwyni

:

canys dy waudd, yr hon a'th gâr di, a
blantodd iddo ef, a hon sydd well i ti

na saith o feibion.

16 A Naomi a gymerth y plentyn,

ac a'i gosododd ef yn ei mynwes, ac a
fu fammaeth iddo.

17 A'i chymydogesau a roddasant

fab—yn mhen blwyddyn ar ol priodi, yn ol

Josephus.

Adn. 14. Yr hion nìHh adawodd di heb
gyfathrachwr] Y roae gocl yr Hebraeg, yr
hwn a gyfieithwn ni cyfathrachwr, yn per-

thyn yn briodol i Boaz, ac nid i'w fab ef yr
hwn oedd newydd gael ei eni ; ac eto ym-
ddengys fod y gwragedd yn dywedyd hyn
gyda golwg ar y mab, yr hyn yn debygol a
dueddodd y cyfieithydd Arabaidd i'w ddar-

llen, 'yr hwn ni'th adawodd di heb etifedd*

Fel y gelwid ei enw e/—Saes. ' fel y byddai
ei enw ef yn glodfawr yn Israel:' enw yr Ar-
glwydd, yn ol rhai ; enw Boaz, yn ol ereill

;

ac enw y plentyn, yn ol y lleiU : ond dichon

mai enw y marw a olygir, at yr hwn y cyfeirir

yn adn. 10.

Adn. 15. Ac efe a fydd % ti yn adferwr
einioes] Yn adferwr cysur dy einioes ; neu, y
mae dy r a'th fab ymadawedig fel yn byw
drachefn ynddo ef; ac yn amgeleddwr i'th

benwyni— i ddiwallu dy anghenion yn dy
henaint. Canys dy waudd— Ruth dy feich-

yn-nghyfraith, yr bon sydd yn barhaus yn dy
garu di, er ei bod yn briod bellach er's blwy-
ddyn â Boaz ; a blantodd iddo ef—sef i Boaz,

yr hyn sydd sail i ti i ddysgwyl am amgeledd.

Tybia rhai mai at Boaz y cyfeirir yn nechre

yr adnod hon, fel 'adferwr einioes' ac 'amgel-

eddwr penwyni' Naomi ; ac y mae yr ystyr

felly yr un mor naturiol a phe deallid y geir-

iau am ei fab ef. A hon sydd well i ti na
saith feihion—trwy ei bod yn wraig i r
mor gyfoethog, ac ar yr un pryd yn dy garu di

mor fawr. Iltífyd, dichon y buasai ei mcib-

ion yu ei gadael hi ar ol priodi ; oud glyn-

odd Rutìí>wrthi, a chynaliodd hi byd y diw-

edd.

Adn. \Q. A Naomi a gymerth y plentyn]

Yn ebrwydd ar ol ei eni ; ac aH gosododd ef

yn ei mynwes—i ddangos ei chariad a'i han-

wyldeb ato, fel pe buasai yn fab i Mahlon, ac

yn yr naturiol iddi hi ei hun ; ac afufam-
maeth iddo—ddydd a nos. Sylwa ClarUe, y
gallai hyn fod yn llesol i Naomi, ond yn ni-

weidiol i'r plentyn ; am fod rhai ieuainc yn
cael niwed wrth gysgu gyda hen bobl, ond fod

hen bobl yn cael adfywiad a chryfliad wrth

gysgu gyda rhai icuainc: ac efe a ddywed yn
mhellach, uuii ar yregwyddor hon ycynghor-

odd phisygwyr Dafydd, fod i lances ieuanc



Achau 1 SAMUEL I. Daýydd.

iddo enw, gan ddywedyd, Ganwyd
mab i Naomi ; ac a alwasant ei enw
ef Obed: liwn oedd dad Jesse, tad

Dafydd.
1

8

1Ì Dyma genedlaethau Phares :

Phares a genhedlodd Hesron,
19 A Hesron a genhedlodd Ram, a

Ram a genhedlodd Aminadab,

iachus gysgu gydag ef yn ei henaiot, 1 Bren.

i. 1—4.

Adn. 17. AH chjmydogesau a roddasant

iddo enw] Hyny yw, cynygiasant neu argy-

mhellasant enw cyfatebol i amgylchiadau yr

achos, yr hwn y darfu i rieni a nain y plentyn

ei gymeradwyo. Ganwyd mab i Naomi—
cyfrifìr y plentyn i Naomi, am mai yn adeil-

aduei theulu hi yr oedd ei enedigaeth. Ac a
ahoasant ei enw ef Obed— oddiwrth abad,
* gwasanaethu ;' canys gobeithient y byddai

efe yn wasanaethgar i Naomi yn ei phenwyni,
adn, 15, i'w chysuro, ei raaethu, a'i hamgel-
eddu ;

ya wasanaethgar hefyd i'w bobl oU yn
ei genhedlaeth ; ac yn enwedig yn enwog yn
ngwasauaeth yr Arglwydd. ÍIw7i oedd dad
Jesse, tad Dafydd—er mwyn pa un yn benaf

yr ysgrifenwyd y llyfr hwn, i sicrhau ei âch
ef, ac felly linach y Messia.

Adn. 18. Dyma genedlaethau Phares] Mab
Juda o Tamar, Gen. xxxviii. 29. Phares a

genhedlodd Ilesron— yn Mat. i. 3, gelwir ef

Esrom: gwel ar Gen. xlvi. 8—12. Dyben
yr achau hyn yma yw cadarnhau gwirionedd

20 Ac Aminadab a genhedlodd Nah-
son, a Nahson a genhedlodd Sal-

mon,
21 A Salmon a genhedlodd Boaz, a

Boaz a genhedlodd Obed,
22 Ac Obed a genhedlodd Jesse, a

Jesse a genhedlodd Dafydd.

proffwydoliaeth Jacob, y deuai j Silo Iwyth
Juda, Gen. xlix. 10.

Adn. 19, 20. A Hesron a genhedlodd Eam]
Yr hwn a elwir Aram gan y lxx, ac yn Mat.
i. 3. A Ram a genhedlodd Aminadab— yr
hwn oedd dad Nahson, tad Salmon t am j
rhai hyn gwel ar Mat. i. 4, 5.

Adn. 21. A Salmon a genhedlodd Boaz\
Am yr hwn ydarllénasom gymaint yn y llyfr

hwn; ac oddiwrth Mat. i. 0, nyni a ddysgNvn
mai Rahab oedd ei fam ef, yr hon a dderbyn-
iasai yr yspiwyr yn Jericho, Jos. ii. 1. A Bo-
az a genhedlodd Obed— Ruth, adn. 13—17.

Adn. 22. Ac Obed a genhedlodd Jesse] Sef
Jesse y Bethlehemiad, yr hwn y^cawn ei hanes
yn 1 Sam. xvi. 1, &c. A Jesse a genhedlodd
Dafydd—brenin Israel, oddiwrth yr hwn, yn
nghyflawnder yr amser, yr hànodd Crist,
Erenin y saint. Yr oedd enedigaeth Juda,
tad Phares, hyd enedigaeth Dafydd, un gen-
hedlaeth ar ddeg, yn cyraedd dros yr yspaid o
G83 flynyddoedd ; canys, yn ol yr Archesgob
Uslier, ganed Juda yn o. b. 2236, a Dafydd yn
o.B. 29Ì9, yr hyn oedd 1085 o flynyddoedd
cyu genedigaeth ein Hiachawdwr.

LLYFR CYNTAF

S A M U E L.

Yr oedd y llyfr hwn, a'r tri canlynol, yn cael eu galw gynt ja Lhjfr Cyntaf, AH, Trydydd, a Phcdwarydd
ÿ Brcnhinocdd ; ac nid oedd dau lyfr Samüei,, yu yr ìieu amseroedd, ddim ond m;ì. Y mae y Uyfr
líwu, a'r un caulynol, yn cael eu galw yn Lltfrau Samuel, am fod y blaenaf ya cynwys yn beiiaf
ei hanc-i ef, a'r ddan yn gosod allan weithrediadau y brenhiuoedd a eueruiwyd gauddo cf : eithr niil

ydynt, a llefaru yn briodol, ddim ond parhad lyfr y Barnwtr, trwy eu bod yn rboddi i ni hanes
ani y gweddill farnwyr Israol byd etholiad SauL Felly ni a gawn yu y llyfr Lwu lianes yr Israel-
iaid dan y ddau faruwr diwcddaf, Eli a Samüei., ac wcdi hyny dau SÂrL breuiu cyntaf Isrâel ; oble-
gid cafodd eu tfurliywodraeth hwy o'r diwedd ei newid, trwy i Dduw, ar ddymuuiad y bobl, beuodi
Saul yn freniu arnynt, yn Ue codi barnwyr iddynt megys cynt. Cawu yma hefyd haues Duw yii

bwrw Saul ymaith o'r frenhiniaeth herwydd ei auufydd-dod, ac yn dewís Dafydd yn ei le ef. Dv-
wed yr luddewon yn gyflFredin mai Samucl a ysgrifenodd y saith bennod ar hiìgain liaeuaf o'r llyfr
hwn, y rhai a gynwysant hanes ei fywyd a'i lywodraeth ef ei hun, a'r hyn a bcrthyua i Saul a Da-
fydd yu ystod yramserhwnw; a thybiant i'r pedair peunod ddiwcddaf^ herwydd yrhyuaddy-
wedir yn 1 Cron. xxix. 29, gael eu chwauegu gan Nathan neu Gad. Tybia ereill fod y ìlyfr hwn
wedi cael ei ysgrifenu yn ddiweddarach ua'u hamser hwy, ond wedi ei gasglu er hyny o'û hsgrifau
hwy, gau Jcremìa, Ilezecia, ueu ryw r santaidd arall ; neu ynte fod Etra, wrth grynhoi a threfuu
llyfrau yr Y'sgrythyr Lân, wedi gosod i mewn ararai frawddegau eglurhaol, ar y rhai y cynierwu
olwg yn nghortf y sylwadau canlynol. Y mae y Ilyfr hwu yn cynwys hanes y geuedl âm "oddeutu
80 mlynedd ; 40 ba rai a drculiwyd dau lywodraeth Eli, fel archoffeiriad a barnwr, pen. ìt. IS ; a'r
40 ereill dau lywodraeth Samuel a Saul, Act. xiii. 20, 21.

A
PENNOD I.

C yr oedd rhyw r o Ramathaim
Sophim, o fyuydd Ephraim, a'i

PEN. I. Adn. 1. Ac yr oedd rhyw %or
Ramaihaim Sophim] Yn Uythyrenol, 'oddwy
uchelfa y gwylwyr.* Gelwir y ììeRamah yu

enw Elcanah, mab Jeroham, mab Eli-

hu, mab Tohu, mab Suph, Ephra-
tëwr

:

adn. lö; ac ymddengys ei fod yn bentref yn
sefyll ar ddau fryu; ac y mae yn debyg fod

yuo dr wedi ei adeiladu ar ben pob un, yn y
189



Elcanàh 1 SAMUEL I. á'i ddwy wraig.

2 A dwy wragedd oedd iddo ; enw
y naill oedd Hannah, ac enw y llall

Peninnah : ac i Peninnah yr ydoedd
plant, ond i Hannah nid oedd plant.

3 A'r gr hwn a âi i fyny o'i ddi-

nas bob blwyddyn i addoli, ac i aber-

thu i Arglwydd y lluoedd, yn Silo ; a
dau fab Eli, Hophni a Phinees, oedd
oíFeiriaid i'r Arglwydd yno.

4 H Bu hefyd, y diwrnod yr aberth-

odd Elcanah, roddi o hono ef i Pen-
innah ei wraig, ac i'w meibion, a'i

merched oU, ranau.
5 Ond i Hannah y rhoddes efe un

ran hardd : canys efe a garai Han-

rhai yr oedd gwyliedyddion yn gwylio er

diogelwch y wlad, oddiwrth yr hyn y cafodd

y Ue ei enw. O fynydd Ephraim—chwa-
negir hyn i'w gwahaniaethu oddiwrth leoedd

a elwid Ramah mewn Uwythau ereill, yn en-

wedig Ramah Benjamin, Jos. xviii. 25. AH
enw Elcanah— hyny yw, 'Duw a feddian-

nodd ;
' sef a feddiannodd y gr hwn i'w was-

anaeth. Ephratëwr—hyny yw, gr o Beth-

lehem Ephrata o ran ei enedigaeth a'i gartref,

•r ei fod yn Lefiad o ran ei deulu.

Adn. 2. A dwy wragedd oedd iddo] Megys
yr oedd i lawer ereill yu y dyddiau hyny, er

íbd hyny yn groes i ddeddf gyntefig priodas.

y mae yn debyg mai Hannah oedd ei wraig

gyntaf ef ; a chan ei bod hi yn anmhlantadwy,
cymerodd Elcanah wraig arall ati bi, o'r enw
Peninnahy megys y cymerasai Abraham Agar
trwy gydsyniad Sarah, Gen. xvi. 3.

Adn. 3. AW gwr hwn a äi i fyny oH ddi-

nas bob blwyddyn] I Silo, lle yr oedd yr arch

a'r tabernacl y pryd hyny, a lle yr oedd yr

holl aberthau i gael eu hoíFrymu : ac yr oedd

pob gwryw yn rhwym o fyned yno deirgwaith

bob blwyddyn ar y tair gyl arbenig, (gwel

Deut. xvi. IG,) a pbeidio ymddangos gerbron

yr Arglwydd yn waglaw. laddoli ac i aber-

thu—nid yn unig i addoli Duw trwy weddi,

mawl, a diolchgarwch ; ond hefyd i offrymu y
cyfryw aberthau ag oeddynt briodol i'r yí.
Hyn a wnai efe trwy wasanaeth yr offeiriaid,

am na oddefid i'r Lefiaid aberthu. / Argl-
wydd y lluoedd—neu ' y byddinoedd.' Gan
fod yr hoU gy rffnefol yn cael eu galw yn lluoedd

y neft yr oedd fod Jehofa yn cael ei alw yn
'Arglwydd y lluoedd' hyn, yn dangos mai
Efe, fel eu Gwneuthurwr a'u Llywodraeth-
wr, oedd gwir wrthddrych addoliad crefyddol.

Yr haul, y Uoer^ a'r ser, oeddynt wrthddry-
chau uwchaf addoliad y paganiaid : ond yr

oedd y grefydd luddewig, wrth ddysgu y
wyhodaeth o Fôd ag ydoedd yn Arglwydd y
rhai hyn oU, yn dangos ar unwaith ei rhagor-

iaeth ei hun ar ddim ag y gallai paganiaeth

ymffrostio ynddo. Dyma y lle cyntaf yn y
Beibl ag y rhoddir yr enw hwn i Jehofa,
gwel ar adn. 11. Ilophni a Phinees oedd
offeiriaid iW Arglwydd yno—dan eu tad Eli,

yr archoffeiriad : trwy ei fod ef yn hen a
gwan, ei feibion a weinyddent yn ei le ef.

Adn. á.Roddiohono efi Peninnah eiwraig]

Y gwrywod yn unig oeddynt yn rhwym o

190

nah, ond yr Arglwydd a gauasai ei

chroth hi.

6 A'i gwrthwynebwraig a'i cyfiFrodd

hi i'w chythruddo, am i'r Argiwydd
gau ei bru hi.

7 Ac felly y gwnaeth efe bob
blwyddyn, pan esgynai hi i d yr Ar-
glwydd, hi a'i cythruddai hi felly, fel

yr ylai, ac na fwytäai.

8 Yna Elcanah ei gr a ddywedodd
wrthi, Hannah, paham yr yli? a
phaham na fwytai ? a phaham y mae
yn flin ar dy galon ? onid wyf fi well
i ti na deg o feibion ?

9 ^ Felly Hannah a gyfododd wedi

fyned i'r yl ; ond yr oedd y rhai duwiolaf o
honynt yn cymeryd eu gwragedd a'u merched
yn aml gyda hwy. Ranau—sef nn ran i bob
un. Dengys hyn mai aberth hedd oedd hwn,
yr hwn yr oedd y neb a'i dygai i wledda ar y
rhan fwyaf o hono gyda'i deulu a'i gyfeiUion

gerbron yr Arglwydd, Deut. xii. 5—7, a xvi.

10—15.

Adn. 5. Ond i Mannah y rhoddes efe un
ran hardd] Neu, fel y mae yn y Syriaeg ac

ar ymyl yddalen, 'ran ddeublyg' yn arwydd
o'i barch a'i diriondeb mawr iddi hi. Canya
efe a garai Ilannah—yn fwy na Peninnah

;

ond yr Arglwydd a gauasai ei chroth hi—
hyny yw, er i'r Arglwydd gau ei chroth. Yr
oedd ei hanffrwythlondeb hi yn peri iddo ei

charu nid yn llai, eithr yn hytrach yn fwy,

am yr ewyllysiai efe ei chysuro hi dan ei

chystudd.

Adn. 6. AH gwrthwynebwraig à'i cyffrôdd
hi i'w chythruddo] Oedd yn barhaus yn edliw
iddi ei hanmhlantadrwydd, a hyny yn fwy
wrth weled fod ei gr yn fwy pleidiol i lîan-

nah nag iddi hi.

Adn. 7. Acfelly y gwnaeth efe bob blwydd-
yn] Sef rhoddi rhan fwy neu frasach i Hannah,
pan yr aent i fyny i Sile, nacr a roddai efe i Pfen-

iunah a'i phlant, adn 4, 5. .£^1! a'è cythruddai hi

felly—trwy ymffrostio yn ei phlant ei hun, a

dannod i Hannah ei hanffrwythlondeb hithau,

heb ystyried mai ewyllys yr Arglwydd oedd

hyny, adn. 5. Felyr wylai—Hannah, oblegid

ei chyflwr ei hun a chythruddiadau Peninnah

;

ac na fwytäai—nid yn unig am fod blinder

meddwl yn tynu ymaith awydd at fwyd, ond
hefyd am nad oedd yn weddus bwyta pethau

oysegredig mewn galar, Deut. xxvi. 14, Mal.

ii. 13.

Adn. 8 Ilannahy paham yr wyli ?] Gall-

wn feddwl mai yn absenoldeb Elcanah y cyth-

ruddai Peninnah hi, ac felly nas gwyddai efe i

yr hoU achos o'i blinder. Tyliai ef mai am ei

hanmhlantadrwydd yn unig yr ylai hi, gan

na wyddai am drahausder eiddigeddus Peniu-

nah. Onid wyf fi well i ti na deg o feib- ^

ion—hyny yw, onid yw fy serch neillduol i
\

atat ti yn well na'r hoU gysur a ellit ei gael

oddiwrth deulu Uuosog? Tybia rhai ei fod ef

yn cyfeirio at ddeg plentyn Peninnah ; ac yn
golygu fod yn well ar Hannah fel yr oedd, nag

ar ei gwrthwynebwraig, yr hon a gerid yn



Galar Ilannahf 1 SAMUEL I. a'i gwiddt am fah.

iddynt fwyta ac yfed yn Silo (ac Eli

yr oífeiriad oedd yn eistedd ar fainc

wrth bost teml yr Arglwydd)
10 Ac yr oedd hi yn chwerw ei hen-

aid, ac a weddiodd ar yr Arglwydd, a
chan ylo hi a ylodd.

1

1

Hefyd hi a addunodd adduned,

ac a ddywedodd, O Arglwydd y llu-

oedd, os gan edrych yr edrychi ar gys-
tudd dy law-forwyn, ac a'm cofi i,

ac nid annghofi dy law-forwyn, ond
rhoddi i'th law-forwyn fab

;
yna y

rhoddaf ef i'r Arglwydd holl ddyddiau
ei einioes, ac ni ddaw ellyn ar ei ben ef.

12 A bu, fel yr oedd hi yn parhau
yn gweddio gerbron yr Arglwydd, i

Eli ddal sylw ar ei genau hi.

13 A Hannah oedd yn llefaru yn ei

chalon, yn unig ei gwefusau a symud-

llal ganddo ef, ac a oedd yn ddigon parod i

newid cyflwr â bi pe gallasai.

Adn. 9. Felly Hannah a gyfododd] Ar ol

i Elcanah, Peninnah, a'r plant, wledda yn
llawen ar ranau yr aberth; ond gallwn feddwl
na fwytaodd hi nemawrneu ddim, gan ei bod

fyth yn ylo yn chwerwder ei henaid, adn.

10. Ac ELi yr offeiriad oedd yn eistedd ar
fainc—ar orsedd barn, canys yr oedd efe yn
farnwr ar Israel. Wrth bost teml yr Ärgl-
wydd—sefy taberuacl yrhwua elwir yn fyn-

ych yn deml.
Adn. 10. Ac yr oedd hi yn chwerw ei hen-

aid] herwydd ei hanmhlantadrwydd ei hun
a chythruddiadau ei gwrthwynebwraig ; ac a
weddiodd ar yr Arglwydd—am iddo agoryd
ei chroth, a rhoddi plentyn iddi, adn. 11, 27

;

a chan wylo hi a wylodd—hyny yvv, hi a
ylai yn chwerw iawn tra yr oedd ar ei glin-

iau yn gweddio.

Adn. 1 1 . Ilefyd hi a addunoddadduned] Yr
oedd Samuel, fel un o hiliogaeth Leji i fod yn
eiddo i'r Arglwydd, o 25 mlwydd oed hyd 50 :

eithr yr adduned yma a gynwys y byddai
iddo gael ei gysegru i'r Arglwydd o'i faban-
dod hyd ei farwolaeth, ac y cai efe fod yn
NazaTead yn gystal ag yn Lefiad. O Argl-
wydd y lluoedd—dywed yr luddewon na al-

wodd neb Jehofa ar yr enw hwn, oud Han-
nah, o'r dydd y creodd Duw y byd ; canys er

i ni gyfarfod â'r enw hwn o'r blaen yn adn. 3,

eto yr oedd y weddi hon wedi ei gwneuthur yn
hir cyn ysgrifenu yr hanes a adroddir yno.

Os gan edrych yr edrychi ar gystudddy law-
forwyn—ar y gofid oedd iddi, a'r gwarth a
ddyoddefai, o herwydd ei diepiledd. Ac nid
annghofi dy law-fonoyn—y mae hi yma yn
ei galw ei hun deirgwaith yn llaw-forwyn i

Dduw, oddiar deimlad o'i gwaeledd ei hun a'i

uwchafiaeth yntau. Ondrhoddi i'th laio-for-

wyn fab—y mae yn deisyf cael plentyn gwr-
yw, am mai y cyfryw yn unig a allai wasan-
aethu yr Arglwydd yn y tabernacl, Ac ni
ddaw ellyn ar ei bencf—gwel ar Num. vi. 5.

Adn. Ì2. A bu, fel yr oedd hi yn parhau
yn gweddio] Yr hyn a ddengys ddarfod iddi

ddywedyd Uawer mwy nag a fynegir yma;

ent; a'i llais ni chlywid: am hyny Eli
a dybiodd ei bod hi yn feddw.

14 Ac Eli a ddywedodd wrthi hi, Pa
hyd y byddi feddw ? bwrw ymaith dy
win oddiwrthyt.

15 A Hannah a atebodd, ac a
ddywedodd, Nid /e%, fy arglwydd;
gwraig galed arni ydwyf fi : gwin hef-
yd na diod gadarn nid yfais ; eithr ty-

welltais fy enaid gerbron yr Argl-
wydd.

16 Na chyfrif dy law-forwyn yn
ferch Belial : canys o amldra fy myf-
yrdod, a'm blinder, y Ueferais hyd yn
hyn.

17 Yna yr atebodd Eli, ac a ddy-
wedodd, Dos mewn heddwch : a Duw
Israel a roddo dy ddymuniad yr hwn
a ddymunaist ganddo ef.

t Eli ddal sylw ar ei genau hi—neu ar sy-
mudiad ei gwefusau heb barablu geiriau.

Adn. 13. A Ilannah oedd yn llefaru yn ei

chalon] Neu yn gweddio yn ei meddwl, gan
symud ei gwefusau i fí'urfio geiriau anhyglyw
yn ol y meddwl. Am hyny Eli a dybîodd ei

bod hi yn feddw—gwyddai Eli fod hyn ar ol

y wledd, adn. 9 ; ac wrth welcd ei dagrau yn
rhedeg ar hyd ei gruddiau, a'i dwylaw, a'i

golygon yn dyrchafu tua'r nef, a'i gwefusau yn
ymsymud heb ddywedyd gair, efe a dybiai mai
effaith gwin oedd y cwbl : a dichon ei fod wedi
gweled anghreifftiau o hvn mewn ereiU vno.
Adn. 14. Pa hyd y 'byddi feddw?]'Ym-

ddengys oddiwrth hyn ei fod ef wedi ei chan-
fod hi yno mewn agwedd gyffelyb o'r blaen.
Bwrw ymaith dy loin oddiwrthyt—ymattal
oddiwrth yr arferiad anweddaidd a phechad-
urus o feddwi.

Adn. 16. Nid fdly, fy arglicydd] Nid
wedi meddwi yr ydwyf. Er fod Eli wedi
dwyn cyhuddiad trwm iawn yn ei herbyn hi,

eto y mae hi yn ei ateb ef yn addfwyn 'a bon-
eddigaidd, gan dalu parch dyladwy i'w swydd
urddasol. Gioraig galed arni ydu^fi—gan
ofid a blinder ysbryd. Gwiii hefyd tia diod
gadam nid yfais—y dydd heddyw, gwel ar
adn. 9; eithr tyioelltais fy enaid geroron yr
Arglwydd—meyrn gweddi daer.

Adn. 16. Na chyfrif dy law-forwyn yn
ferch Belial] Ymadrodd diarebol am un a fo

wir anfad, neu yn hollol dan lywodraeth yr
ysbryd drwg : gwel ar pen. ii. 12, a Deût.
xiii. 13. Canys o amldra ftj myfyrdod a'm
blinder—neu o helaethrwydd fy 'mhryder a'm
gofid, y llefarais hyd yn hyn—mevi'n gweddi
ddystaw a dwys am gael mab gan yr Ar-
glwydd.
Adn. 17. Dos nKwn heddioch] Efe a welai

iddo gamsynied am dani, a'i bod hi yn wra/g
wir grefyddol a duwiol, yn gystal a'sobr; ac
am hyny y mae yn ei goUwsg hl ymaith mewn
taugnefedd. A'Duw hrael a r'oddo dy ddy-
muniad—a ganiatao i ti gael yr hyn y buaist
yn gweddio am dano ; neu 'a ddyry' i ti dy
ddymuniad,' fel y^mae y Galdeaeg yn i

ddeongli.
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18 A hi a ddywedodd, Caífed dy
law-forwyn ífafr yn dy olwg. Felly
yr aeth y wraig i'w tliaith, ac a fwyta-

odd ; ac ni bu athrist mwy.
19 A hwy a gyfodasant yn fore, ac

a addolasant gerbron yr Arglwydd;
ac a ddychwelasant, ac a ddaethant
i'w t i Ramah. Ac Elcanah a adnabu
Hannah ei wraig; a'r Arglwydd a'i

cofiodd hì.

20 A bu, pan ddaeth yr amser o
amgylch, wedi beichiogi o Hannah,
esgor o honi ar fab ; a hi a alwodd
ei enw ef Samuel : Canys gan yr Ar-
glwydd y dymunais ef, eh y hi.

21 A'r gr Elcanah a aeth i fyny,

a'i holl dylwyth, i oífrymu i'r Argl-
wydd yr aberth blynyddol, a'i add-
uned.

22 Ond Hannah nid aeth i fyny

:

canys hi a ddywedodd wrth ei gr.

Adn. 18 Cajfeddy law-forwyn ffafr yn dy
olwg] Parha i feddwl yn dda am danaf, ac i

weddio droswyf. Felly yr aeth y wraig i'w

thaith—sef o'r tabernacl i'r fan lle yr oedd ei

gr ; ac ni bu athrist mwy—trwy i'w chalon
gael ei sirioli gan ymadroddion cysurlawn yr
offeiriad, ac yn enwedig gan Ysbryd Daw yn
eu cymhwyso at ei meddwl, ac yn cenhedlu
hyder ynddi fod ei gweddi wedi ei gwrandaw.

Adn. 19. A hwy a gyfodasant yn fore]
Dranoeth, i addoli yr Arglwydd gerbron y
tabernacl, lle yr oedd yr arch a'r drugareddfa,

cyn cychvTyn i'w taith; ac a ddaethant i'w t
i Ramah—gwel ar pen. i. 1. Ac Elcanah a
adnabu Hannah ei wraig—coffeir hyn i ddan-
gos mai nid mewn ffordd wyrthiol neu oruwch-
naturiol yr ymddygwyd ar Samuel ; a'r Ar-
glwydd a'i cofiodd hi—a gofiodd am ei gweddi
hi, a'i addewid ei hun iddi.

Adn. 20. A hi a alwodd ei enw ef Samuel]
Yr hyn a arwydda, 'gofynedig gan Dduw;'
canys gan yr Arglwydd y dymunais ef—
dyma oedd y rheswm am ei enwi ef yn Sa-
MüEL; a byddai i'r enw hwnddwyn ar gof yn
wastadol i'r l'am a'r mab y gyfryngaeth ddwy-
fol ar ei ran ef yn ei fodolaeth.

Adn. 21. A'r gwr Elcanah a aeth ifyny]
Ramah i Silo; a'i holl dylwyth—oddieithr

Hannah a'i inab ; i offrymu i'r Arglwydd yr
abtrth blynyddol—yn mben y flwyddyn ar ol

bod y teulu gydag ef o'r blaeu ; a'i adduned
—ymddengys oddiyma fod Elcanah wedi cyd-
synio âg adduned Ilannah, i'w chadarnhau hi,

trwy ei bod yma yn cael ei galw ei adduned
ef : gwel ar Num. xxx.

Adn. 22. Ni ddeuaffi hyd oni ddiddyfner y
bachgen] Nid yn unig oddiwrth laeth y fron,

ond hefyd oddiwrth ofal y fam : gwel ar adn. 24,

a Gcn. xxi. 8 ; fel yr ymddanghoso efe oflaen

yr Argl'wydd—i wneuthur rhyw wasanaeth
Lefiaidd a fyddo yn gyfaddas i'w oedran ef,

pen. ii. 18 ; ac y trigo byíh— fel y gallwyf
ei adael yn Silo hyd ei farwolaeth.

Adn. 23. Yr Arglwydd a gyflawno ei air]

Nid ydym yn darlien am ddim a ddywedasai
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Ni ddeuaf fi, hyd oni ddiddyfner y
bachgen : yna y dygaf ef, fel yr ym-
ddanghoso efe o flaen yr Arglwydd,
ac y trigo byth.

23 Ac Elcanah ei gr a, ddywedodd
wrthi, Gwna yr hyn a welych yn dda:
aros hyd oni ddiddyfnech ef

;
yn unig

yr Argiwydd a gyflawno ei air. Felly
yr arhôdd y wraig, ac a fagodd ei mab,
nes iddi ei ddiddyfnu ef.

24 H A phan ddiddyfnodd hi ef, hi
a'i dyg ef i fyny gyda hi, a thri o
fustych, ac un epha o beilJied, a
chostrelaid o win ; a hi a'i dyg ef i d
yr Arglwydd yn Silo : a'r bachgen yn
ieuanc.

25 A hwy a laddasant fustach, ac
a ddygasant y bachgen at Eli.

26 A hi a ddywedodd, O, fy argl-

wydd, fel y mae dy enaid yn fyw, fy

argiwydd, my^ yw y wraig oedd yn

yr Arglwydd yn nghylch y pîentyn hwn ; ond
dichon fod Elcanah yn edrych ar yr hyn addy-
wedasai Eli, adn. 17, fel yn cael ei lefaru gan
Dduw, am ei fod ef yn archofíeiriad Duw.
Neu gall ei fod yn cyfeirio at ryw addewid a
wnaethai Duw i Elcanah, neu i'w wraig, trwy
ddatguddiad. Modd bynag, gellir cyfieithu

dabar yr un mor briodol, ' yr Arglwydd a
gyflawno ei waith ;' hyny yw, boed iddo ef

orphen yr hyn a ddechreuodd, trwy beri i'r

pleutyn dyfu i fyny, a bod yn addas i wasan-
aeth Duw. Felly yr arhôdd y wraig—gar-

tref, heb fyned i fyny y tro hwnw i Silo.

Adn. 24. A phan ddiddyfnodd hi ef] Sonir

am dri math o ddiddyfnu gynt: (1) Óddiwrth

y fron, yn dair blwydd oed ; (2) Oddiwrth
ofal y fammaeth, yn saith; (3) Ac oddiwrth
arferion plentynaidd, yn ddeuddeng mlwydd
oed. Tybia rhai mai ydiddyfniad olaf hwn a

olygir yma. IIi a'i dyg ef i fyny—i'r taber-

nacl yn Silo ; â thri o fustych—uu i fod yu
boeth-offrwm, y llall yn bech-offrwm, a'rtryd-

ydd yn hedd-offrwm. Ond yn lle 'ín' o fust-

ych,' y mae y Lxx, yn nghyda'r Syriaeg a'r

Arabaeg, yn darllen 'bustach teirblwyddoeä;'
ac y mae yn debyg mai hwn yw yr iawn ddar-

lleniad, gan na sonir am ladd dim ond un,

adn. 25 ; a dyma yr oed arferol, Gen. xv. 9.

Ac un epha o beillied— sef saith galwyn a

hanner, i fod yn fwyd-oft'rwm ; a chosirelaid

win— i fod yn ddiod-offrwm, neu i'w yfed

gan y rhai a wleddent ar yr aberth. Y mae
nebel yayin yn arwyddo * lledraid o w'm ;' ca-

nys yr oedd eu costrelau gynt yn cael eu

gwneyd o grwyn geifr cyfain wedi eu gwnio i

fyny yn godau. Y tri hyn, y bustach, y peill-

ied, a'r gwin, a wnaent i fyny yr offrwm cy-

segrol.

Adn. 25. A hwy a laddasant fusiach] Elh
happar 'y bustach,' sef yr unig un ag oedd

ganddynt : gwel ar adu. 24. Ac a ddygasant

y bachgen at Eli—i'w gyflwyno i wasanacth

yr Arglwydd.
Adn. 2G. Fel y mae dy enaid ynfyio] Neu,

cyn wiicd a'th fod yn enaid by w. IIi a dybiai
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sefyll yma yn dy ymyl di, yn gweddio
ar yr Arglwydd.

27 Am y bachgen hwn y gweddiais

;

a'r Arglwydd a roddodd i mi fy ny-
muniad a ddymunais ganddo.

28 Minau hefyd a'i rhoddais ef i'r

Arglwydd; yr holl ddyddiau ybyddo
efe hyw, y rhoddwyd ef i'r Arglwydd.
Ac efe a addolodd yr Arglwydd yno.

PENNOD 11.

A HANNAH a weddiodd ac a ddy-
-^ wedodd, Llawenychodd fy ngha-
lon yn yr Arglwydd ; fy nghorn a

fod y dull hwu o wirio y peth yn angeniheid-
iol, trwy fod amrai íiynyddau wedi myned
Leibio er pan gymerasai y ffaith le. Myfi yw
y wraig oedd yn sefyll yma— pan y tybit ti

Ìv mod wedi meddwi ar win : gwel ar adn,
14—16.
Adn. 27. Am y hachgen hion y gweddiais]

Neu, ' yr oeddwn yn gweddio y pryd hyny.'

A'r Arglwydd a roddodd i mi fy nymuniad
—gan nad oedd y Leíìaid yn dechreu ar eu
gwasanaeth cyn bod yn 25 mlwydd oed, hi a

ofnai y byddai i Eli wrthod derbyn plentyn
mor ieuanc a hwn; ond pan gofiai efe i'wfam
weddio am dano, ac y deallai raai mewn ateb-

iad i'w gweddi y cafodd hi ef gan yr Argl-
wydd, hi a obeithiai na fyddai iddo wrthod ei

dderbyn dan ei ofal a'i hyfforddiad.

Adn. 28. Minaii he/yd aH rhoddais] Neu,
fel y gellir ei gyfieithu, ' a'i beníhycais ef i'r

Arglwydd ;' ond nid gyda bwriad i'w alw yn
ol. Gellir dywedyd fod pa beth bynag a
roddwn ni i'r Arglwydd yn yr ystyr yraa, yn
cael ei fenthyca iddo ef, am y bydd iddo ef ei

ad-dalu er mantais annhraethol i ni. Ac efe

a addolodd yr Arglwydd yno— gan roddi

prawffel hyn o'i dduwioldeb boreol. Ond y
niae chwech o ysgriflyfrau Rennicott a De
Rossi, yn nghyda rhai ailunau o'r lxx, y
Vulgate, y Syriaeg, a'r Arabaeg, yn darllen,
* a Hwr a addolasant yr Arglwydd yno,' sef y
bachgen a'i rieni.

PEN. II. Adn. 1. A JJannah a weddiodd]
Hyny y w, a foliannodd Dduw ; canys y mae
hymnau o fawl yn cael eu cynwys yn fynych
dan yr enw 'gweddiau.' Pan yr oedd hi yn
rhwym mewn myfyrdod defosiynol ar ddaioui
dirfawr Duw tuag ati, llanwyd hi gan ddwyfol
ysbrydoliaeth i draethu yr eniyn hon, yr hon a
gynwys adroddiad o ddaioni yr Arglwydd iddi

hi, a phroífwydoliaeth am yr hyu a wnai efe

uiewu amser dyfodol, mewn fl'ordd o drugar-
edd i'w bobl a barn ar ei elynion. Y mae yn
debyg i Hannah gyfansoddi y gân hon yn un-
Jon ar ol cyflwyno Samuel i'r Arglwydd, er y
tybia rhai iddi ei chyfansoddi yn fuan ar ol ei

eni ef. Y raae y bryddest hon yn cael ei

mawrygu yn gyíFredinol fel cyfansoddiad per-

ff^aith yn ei ryw ; ac y mae yn lled debyg i

gâu Mair y ÌForwyn yn mhen oesoedd wedi
hyn, Luc i. 4G, &c. Llawenychoddfy nghaloìi
yn yr Arglwydd—yr hwn a wrandawodd fy

ngweddi, ac a dderbyniodd fy mab i'w wasan-
2c

ddyrchafwyd yn yr Arglwydd : fy
ngenau a eangwyd ar fy ngelynion :

can};s llawenychais yn dy iachawdwr-
iaeth di.

2 Nid santaidd neh fel yr Argl-
wydd; canys niddimhebot ti: ac nid
oes graig megys ein Duw ni.

3 Na chwanegwch lefaru yn uchel
uchel; na ddeued allan ddim balch
o'ch genau : canys Duw gwybodaeth
yw yr Arglwydd, a'i aracanion ef a
gyflawnir,

4 Bwäau y cedyrn a dorwyd, a'r

gweiuiaid a ymwregysasant â nerth.

aeth. Gellir ei gyfieithu, ' llamodd fy nghalon
lawenydd ;' canys y mae y gair yn arwyddo

nid yn unig llawenydd mewnol, ond hefyd
amlygiad allanol o hono. Fy nghorn a ddyr-
chafwyd—fy nerth a'm gogoniant a eangwyd
gan yr Arglwydd: neu gellir ystyried y geir-

iau fel arwydd o fuddugoliaeth ar ei gwrth-
wynebwraig, megys anifel cryf yn dyrchafu
ei gorn ar ol cael unwaith ei orchfygu. Fy
ngenau a eangwyd arfy ngelynion—nis gall-

ai ateb o'r blaen pan ddannodid iddi ei diepii-

edd ; ond yn awr gallai siarad yn hyf à Pen-
innah a phawb o'r fath, am ei bod yn fam
anrhydeddus yn gystal a hwythau. Canys
llawenychais yn dy iachawdicriaeth—yn yr
ymwared a roisai yr Arglwydd iddi oddiwrtU
anmhlantadrwydd ; ac y mae yn debyg ei bod
yn ystyried hyn fel ernes o ddyfodiad y Müs-
siA, yr hwn 'a wneid yn Awdwr iachawdwr-
iaeth dragwyddol i'r rhai oU a ufyddhäent
iddo,' Heb. v. 9.

Adn. 2. Nidsantaiddneb fel yr Arglwydd]
Nid oes neb mor berífaith santaidd ag efe hyd
yn nod yn y nefoedd, na neb mor ddigyfnewid
a hanfodol santaidd, cyfiawn, a da. Canys
nid dim hehot ti—nid oes dim santeiddrwydd
mewn bod ond a ddeilliodd oddiwrthyt ti, nac
ychwaith unrhyw fath ar fodaeth a'r na chaf-

odd ei dechread genyt. Ac nid oes graig
megys ein Dmo ni—a all fod yn noddfa a di-

ogelfa sicr i'r rhai a ymddiriedaDt dan ei gys-
god.

Adn. .S. Aíí chwanegwch lefaru yn uchel,

uchcl] Tydi, Peninnah, nac ymftYostia mwy-
ach dy fod yn fara, ac na lefara mwyach yn
drahaus a dirmygus ara danaf finau fel ynau-
mhlantadwy. Hi a gyfeiria ati yn y rhif llu-

osog, am na fynai ddynoethi ei henw i warth.

Canys Duw gwyhodaeth yw yr Arglicydd—
yr hwn a ^vyr am dy holl falchder, dy gen-
figcn, a'th eiriau caledion gynt tuag ataf fi.

À'i amcanion ef a gyflawnir—pa un byuag
fyddont ai o hlaid ei gyfeillion, ynte yn erbyn
ei elynion. Y Saesonaeg yw, 'a chanddo ef y
pwysir gweithredoedd,' sef gweithredoedd a
meddyliau pawb, y da a'r drwg; canys y maa
y wreiddiol yn cyfeirio at y meddyliau liefyd.

Adu. 4. Bwäcm y ccdyrn a doncyd] Sef y
nerth a yuiíîiostient ynddo; a'r gweiniaid a
ymwregysasant ä nerth—yr ystyr yw, buan

y gwanychir y cryf, ac y cryfíieir y gwan,
pan y myno Duw,
Adn. 5. Y rhai digonol a ymaniiogasaììt
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5 Y rhai digonol a ymgyflogasant
er bara ; a'r rhai newynog a beidias-

ant ; hyd onid esgorodd yr anmhlant-
adwy ar saith, a llesgâu yr aml ei

meibion.

6 Yr 4»rglwydd sydd yn marwhau,
ac yn bywhau: eíe sydd yn dwyn i

waered i'r bedd, ac yn dwyn i fyny,

7 Yr Arglwydd sydd yn tylodi ac
yn cyfoethogi

;
yu darostwng, ac yn

dyrchafu.

8 Efe sydd yn cyfodi y tylawd o'r

llwch, ac yn dyrchafu yr anghenus
o'r tomenau, iw gosod gyda thywys-

er bara] CafodJ y rhai ag oeddynt yn byw
gynt raewn digonedd, eu darostwng yn y fath

fodd fel ag i orfod gweithio yn galed ara eu
bara beunyddiol ; a'r rhai newynog a beid-

iasant—hyny yw, a beidiasant â dyoddefnew-
yn, trwy gael eu codi i ddigonoldeb. Gall fod

Hannah yu cyfeirio at ryw amgylchiadau o'r

fath hyn a welsai hi ei hun, neu ynte at dtoi-

on cyffredin rhagluniaeth, fel na fyddai i neb
fod yn hunan-hyderus a balch, na neb fod yn
anobeithiol ac athrist. Hyd onid esgorodd yr
anmhlantadwy ar saith—hyny y w, ar ami-ai

blant. Hi a gyfeiria yraa at y cyfnewidiad

mawr a wuaethai Duw yn ei chyflwr ei hun :

canys er nad oedd hi eto wedi cael dira ond
un, eto credai y cai ragor, a hyny ond odid

oddiwrth ryw addewid a wnaethai Duw iddi,

neu ynto oddiwrth weddi neu fynegiad Eli,

adn. 20. A llesgâu yr aml ei meibion—fel

na aUai ymddwyn chwaneg, neu o herwydd
cacl ei hamddifadu o honynt trwy farwolaeth.

Gall mai Peniunah a feddylir yma ; a dywed
yr luddewon, pan esgorai Hannah ar un
plentyn, y coUai Peninnah ddau bob tro ; fel,

erbyn i Ilannah gael purap, fod Peninnah
wedi coUi deg, yn gerydd arni am ei chyth-

ruddiadau blaenorol.

Adn. 6. Yr Arghoydd sydd yn mariohan
ac yn bywhan] Y mae awdurdod dros fywyd
a marwolaeth yn ei 1aw ef. Ac yn dwyn i

fgny—megys y gwnaeth â Lnzarus, ac y gwna
â'rholl feirwyn ydydd diweddaf.

Adn. 7- Yr Arglwydd sydd yn tylodi] Y
naill, ac yn cyfoelhogi—y Uall ; ac y mae efe

yn gwneyd hyny â'r un personau ar wahanol
amserau, megys Job ac ereill.

Adn. 8. Efe syod yn cyfodi y tylawd o^r

llwch] O'r cyflwr gwaelaf a'r Ue distadlaf; Ì'w

gosod gydii thywysogion—megys y gw^naeth â

Joseph, Dafydd, a Daniel. / beri iddynt eti-

fedda teyrn-gadair gogoniant— sef gorsedd

neu frenliiniaeth ogoneddus neu fawreddog.

Canys eiddo yr Arglwydd colofnau yddaear—V mae ef yn liollaliuog, ac yn cynal pob

peth trwy air ei ncrth ; ac efe a osododd y
byd arnynt—cyíFelybiaeth wedi ei chymeryd
oddiwrtíi d yn cael ei gynal gan golofnau.

Dvair hyn yn nilaou fel rheswni dros yr hyn a

ddywedwyd yn yr adnodau blaenoiol ; o her-

wvdilgan i'r ddaoar gael ei gwnenthur gan yr

Arglwydd, a'i bod yu cael ei chynal ganddo ef,

EÌd rhyfedd fod ci hoU drigolion hi dan ei aw-
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ogion, ac i beri iddynt etifeddu teyrn-
gadair gogoniant: canys eiddo yr Ar-
glwydd colofnau y ddaear, ac efe a
osododd y byd arnynt.

9 Traed ei saint a geidw efe, a'r

annuwiolion a ddystawant mewn ty-

wyllwch: canys nid trwy nerth y
gorchfyga g\vr.

10 Y rhai a yrarysonant â'r Argl-
wydd, a ddryllir : efe a darana yn eu
herbyn hwynt o'r nefoedd : yr Argl-
wydd a farn derfynau y ddaear ; ac
a ddyry nerth i'w frenin, ac a ddyrch-
afa gorn ei eneiniog.

durdod ef, fel ag i allu gwneyd â hwy megys
y byddo da yn ei olwg.

Adn. 9. Traed ei saint a geidw efé] Ar
Iwybrau uniondeb a diogelwch, fel na lithr-

ont ; a'r annuwiolion a ddystaicant mewn
tyioyllwch—heb wybod pa beth i'w ddywedyd
na'i wneuthur, wrth weled fod Duw yn troi

yn eu herbyn hwy, ac o blaid ei bobl. Ond y
raae y Targum yn deall hwn ara dywyllwch
UFFERN. Canys nid trwy nerth y gorchfyga
gwr—hyny yw, y gorchfyga efe j saint, neu
eu Duw hwynt, yr hwn sydd yn amddiffynydd
iddynt.

Adn. 10. Y rhai a ymrysonant â'r Argl-
icydd] Trwy bechu yn erbyn ei ddeddfau,

gwrthwynebu ei ewyllys, neu orthrymu ei

bobl ef ; a ddryllir—pa mor gryíion bynag y
byddont. Y raae y lxx yn chwanegu yma
y geiriau a gawn yn Jer. ix. 23, 24. Efe ct

darana yn eu herbyn hwy ö'r nefoedd—cawn
gyflawniad llythyrenol o'r taranau a'r dryllio

hyn ar y Philistiaid yn pen. vii. 10 ; ac y mae
y geiriau yn v,'ir am hoU elynion Duw a'i

bobl yn rahob oes o'r byd, Yr Arglwydd a
farn derfynau y ddaear—efe a gyfeiria, yn ol

rhai, at gosp y Philistiaid, y rhai a breswyl-

ient yn eithafoedd deau-orllewinol gwlad Ca-

naan. Eithr tybia Clarlce mai yr ystyr yw,

y byddai i'w lywodraeth ysbrydol ef gyraedd
dros holl ddynolryw, trwy bregethiad yr ef-

engyj dragwyddol ; a gellir cymhwyso y rhan

ddiweddaf o'r adnod yn dra naturiol yn ol yr

ystyr yma. Ac a d'dyry nerth Ì'wfrenin—

i

orchfygu ei hoU elynion. Cyfeirir yma naill

ai at Dafydd, yr hwn oedd frenin o eiddo

Duw mewn modd arbenig ; neu ynte at Geist,

Brenin y saint, o'r hwn yr oedd Dafydd yn

gysgod. Ac a ddyrchafa gorn ei eneiniog—
sef ei awdurdod, ei allu, a'i anrhydedd ef, byd
oni osodo ei holl elynion dan ei draed, Dytna

y man cyntaf yn yr ysgrythyr Ile y cyfarfydd-

wn â'r enw Messia, neu ' Eneiniog Duw;* ac

addefa Rabhi Kirachi mai at Guist y cyfeiria

Hannah yma, a'i bod yn llefaru oddiar broff-

wydoliaeth neu dr.iddodiad, Y mae y Tar-

gura yn ystyried adn. 1 o'r gân hon fel yn
cynwys protíwydoliauth yn erbyn y rhilist-

iaid ; adn. 2, yn erbyn Sennacìierib a'i fydd-

in ; adn. 3, n eibyn Nebuchodonosor a'r

Caldeaid; adn. 4, n erbyn y Groegiaid

;

adn. 5, yn crbyn lîama.n a'i hiliogaeth ; ac

adn. 10, yn erbyn Magog a gelynion y Mes-
SIA.



Ysgelerd«r

11 Ac Elcanah a aeth i Ramah
i'w d ; a'r bachgen a fu weinidog i'r

Arglwydd gerbron Eli yr offeiriad.

12 ^ A raeibion Eli oedd feibion

Belial : uid adwaenent yr Arglwydd.
13 A defod yr offeiriad gyda'r bobl

oedd pan offrymai neb aberth, gwas
yr offeiriad a ddeuai pan fyddai y
cig yn bcrwi, â chigwain dridaint yn
ei law

;

14 Ac a'í tarawai hi yn y badell,

neu yn yr efyddyn, neu yn y crochan,

neu yn y pair : yr hyn oll a gyfodai

y gigwain, a gymerai yr offeiriad iddo.

Felly y gwnaent yn Silo, i holi Israel

y rhai oedd yn dyfod yno.

1 SAMUEL II. meibion Eli.

15 Hefyd cyn arogl-losgi o honynt
y brasder, y deuai gwas yr offeiriad

hefyd, ac a ddywedai wrth y gr a
fyddai yn aberthu, Dyro gig i'w rostio

i'r offeiriad : canys ni fyn efe genyt
gig berw, ond anmrwd.

16 Ac os gr a ddywedai wrtho,
Gan losgi llosgant yn awr y brasder,

ac yna cymer fel yr ewyllysio dy
galon : yntau a ddywedai wrtho,
Na(/e : yn awr y rhoddi ef: ac onidê,

mi a'i cymeraf trwy gryfder.

17 Am hyny pechod y llanciau

oedd fawr iawn gerbron yr Arglwydd :

canys fíìeiddiodd dynion offrwm yr
Arglwydd.

Adn. 11. Ac Elcanah a aeth i Ramah Ì'w

d] Ar ol i Hannah orphen y gân uchod, ac

•wedi i'r ddau gyflwyno y bachgen i'r Argl-

wydd dan ofal Eli. A'r bachçen fu wein-

idoff i'r Arglwydd— yn myfyrio llyfr y gyf-

raith, yn dysgu cauu mawl i Dduw ar dafod ac

oíFer cerdd, yn trwsio ac yn goleuo y lampau
yn y tabernacl, yn cau ac yn agor y drysau, a
phob rhyw wasanaeth arall a ailai efe ei chyf-

lawni yn ol ei oedran
; gerbron Eli—dan ei

ofal a'i gyfarwyddyd ef
Adn. 12. A meibion Eli oedd feibion Bel-

ial] Yn ddynion drygionus iawn, Deut. xiii.

13 : yr oeddynt yn annuwiol, halogedig, cyb-

yddlyd, ac yn euog o drais a cliwantau aflen-

did. Nid adwacncnt yr Arylwydd—ni fedd-

entddim adnabyddiaetli brofiadol ac ymaiferol
o'i allu, ei gyfiawnder, ei drugaredd, na'i sant-

eiddrwydd ; ni fcddent un wybodaeth acliubol

o'i ddwyfol berffeithderau, ei ras, ei gariad, a'i

fFyddlondeb, nac o"i gymdeithas ysbrydol ef â'i

bobl ; nid oeddynt yn ei anrhydeddu, yn ei

garu, nac yn ei wasanaethu yn iawn. Er fod

Eli, eu tad uaturiol hwy, yn blentyn i Dduw
;

eto yr oeddynt hwy, mewn ystyr moesol, yu
blant diafol.

Adn. 13. ^ defodyr ojfeiriad pyda'r bobl]

Sef defod ucwydd orthrynms, wedi ei dyfeisio

y pryd hyny gan feibion Eli. Fan offryinai

ncb aberih—scf abertii-hrdd ; canys yr ocdd

y pech offriom yn eiddo i*r oft'eiiiaid yu unig,

ac yr oedd y j^oeth-o'ru'm i gael ei losgi oll,

tra yr oedd rhanau o'r hedd-ojf'ricm yn per-

thyn i'r Arglwydd, i'r ofleiriaid, ac i'r offrym-
wr: gwel ar Lef. vii. 29—34. Yr oedd y
givêr yn eiddo i'r Arglwydd, ac i gael ei losgi

ar yr allor
; yr oedd y barwyden a'r ysgwydd-

og yn eiddo i'r offeiriad ; ac yr oedd y giccdd-
ill o'r cig yn eiddo i'r perchenog, fel y gallai

ef a'i deulu wledda arno yn y cyntedd ar ol ei

ferwi. Gwas yr offeiriad a ddcuai—dan yr
esgus geisio rhan ei feistr ; ä chigwain dri-

daint yn ei law—sef offoryn fel tlbrch, ond
fod tair pig iddo, i godi y cig o'r crochan.

Adn. 14. Yr hyn oll a gyfodai y gigioaìn]
Ar oFei bwrw i'r cig yn y crochan ; a gymerai
yr offeiriad iddo—yu chwanegol at y barwyd-
en a'r ysgwyddog, y rhai oeddynt eiddo iddo
yn ol y gyfraith.

Adn. 15. Hefyd^ cyn arogllosgi o honynt
y brasder] Yr lxivn a berthynai i'r Arglwydd,

ac a ydoedd i gael ei offrymu iddo ef trwy dân
yn gyntaf peth. Z>yro gig i'io rostio i'r off-

eiriad—nid gofyn am yr ysgwyddog a'r bar-

wyden yr ydoedd, canys yr oedd wedi gofalu

am y rhai hyny yn mlaonllaw ; eithr am ran-

au a berthynent i'r perchenog. Canys nifyn
efe genyt gig beno—wedi ei gigweinio o'r cro-

chan fel y nodwyd uchod ; ond anmrwd—sef

cig îr, fel y gailai ei rostio ei hun ; ac, yn
benaf, efe a'i ceisiai fel hyn, fel y gallai gael

gwell mantaisi ddewis y darn gora4".

Adn. \Ç). Ac os y gwr a ddyioedai] Neu a
geisiai ganddo yn g} ntaf losgi y brasder yn
aberth i'r Arglwydd, cyn dewis ei ran ei hun

;

yntau a ddywedai wrtho—yn ol y cyfarwydd-
yd a gawsai efe gan yr offeiriad ei feistr ; Nage
—nid felly; rhaid i'r ofi'eiriad gael ei wasan-
aethu o flaen yr Arglwydd ; ac onidê— os na
roddi di ef yu ewyllysgar, ac heb wrthddadlu,
mi a'i cymeraý tnoy gryfdcr—sef trwy draisi

Yr oedd hyn yn ddrygiouus. annuwiol, a digy-

wilydd i'r eitbaf; ac ymddengys fod gau j
bobl fwy grefydd yn eu calonau na'r offeir-

iaid : yr oeddyut hwy yn foddlou i gymeryd
eu colledu yn eu iban eu hunain o'r tig, ond
nis gallent oddef i'r Arglwydd gael ei ddian-
rhydeddu yn ei ran ef o'r aberth, trwy roddi
i'r ofteiriaid yn gyntaf.

Adn. 17. Àm hyny pechod y llanciaii] Sef
Hojilini a Phinees, meibion Eli; oeddfaur
iawîì gerbron yr Arghcydd—er nad oedd yn
ddim yn eu goiwg hwy eu hunain : yr oedd-
ynt yn codi mu'y na'u rhan o'r abeithau, yr
oeddynt yn mnu hyny trwy drais, ac yn ei

fnu iddynt eu huuain cyn i"r Arglwydd gael
ei ran ef. Canys j/ieiddiodd dynion offrum
yr Arglwydd—wrth weled annuwioldeb eglur
yr ofleiiiaid, peidiodd llawer á myued i off-

rymu i Silo, ac arweiniodd hyny i anffydd-
iaeth neu eilunaddoliaeth. 'Nid oes dim yn
dwyn crefydd i ddirmyg gan y bobl,' fel r
sylwa Eenson, ' yn gymaint a halcgrwydd cy-
hoeddus ei gweinidogion hi. Modd bynne,
nid yw gwerthfawrogrwydd ac efieithiolaelh

ordinhadau Duw yn ymddibynu yn hollol ar
dduwioldeb y rhai a weinyddant ynddvnt.
Felly yr oedd yn liechod yn y bobl esgeuiuso
sefydliadau dwyfol o achos diygioui yr ofteir-

iaid : ond yr ocdd yn bechod llawer mwy
fyth yn yr ofteiriaid roddi iddynt achlysur i

wn«uthur hvnv.*

\n



Eli yn cerijddu

18 ^ A Samuel oedd yn gweini o

flaen yr Arglwydd, yn fachgen, wedi
ymwregysu âg ephod lian.

19 A'ifam a unai iddo fantell fech-

an, ac a'i dygni iddo o flwyddyn i

flwyddyn, pan ddclai hi i fyny gyda'i

gAvr i aberthu yr aberth blynyddol.

20 f Ac Eli a fendithiodd Elcanah
a'i wraig, ac a ddywedodd, Rhodded
yr Arglwydd i ti had o'r wraig hon,

am y dymuniad a ddymunodd gan yr
Arglwydd. A hwy a aethant i'w

mangre eu hun.
21 A'r Arglwydd a ymwelodd â

Hannah ; a hi a feichiogodd, ac a es-

gorodd ar dri o feibion, a dwy o ferch-

ed : a'r bachgen Samuela gynyddodd
gerbron yr Arglwydd.

1 SAMUEL II.

Adn. 18. A Samiiel oedd yn gweini oflaen
yr Arglioydd] Er ei fod yn fachgenyn tra

ieuanc, eto efe a gyflawnai yn tfyddlon a go-

falus y cyfryw swyddau yn nhabernacl Duw
ag a allai, heb ddylyn siampl ddrwg meibion

Eli. Wedi ymwregysit äg ephod lian—diU-

edyn a ddefnyddid yn ngwasanaeth Duw, nid

yn unig gan yr îsoffeiriaid, ond hefyd gan rai

o'r enwogion yn mhlith y bobl. Yr oedd

ephod yr archoffeiriad o ddefnyddiau gwell

:

gwel ar Exod. xxv. 7, axxviii. 6, &c.

Adn. 19. AHfam a ivnai iddo fantell fech-

an\ Diamau fod yr ephod wedi ei darparu ar

draul y cyffredin, gan mai yn ngwasanaeth

Duw yn unig y defnyddid hi : eithr ei wisg

gyffredin ef a ddarperid gan ei fam, fel y gall-

ai hi amlygu ei chariadat, a'i gofal am, ei hoff

blentyn. Ac á'i dygai iddo o fiwyddyn i

flwyddyn—a'r iiaiU bob tro yn heíaetliach

na'r llall, fel yr oedd efe yn prifìaw.

Adn. 20. Ac Eli afendithiodd Elcanah a'i

wraig] Y fendith hon yn cael ei rhoddi ganddo

yn ei gymeriad archofieiriadol, a hyny trwy
awgrymiad dwyfol, a ddylynwyd â'r effaith

a ddymunid, ac a wireddodd yr hyn a draeth-

asai Hannah yn ei chân broffwydol, adn. 5.

Adn. 21. A'r Arglwydd a ymwelodd ä
Tlannah] Mewn ffordd o drugaredd, trwy roddi

plant iddi yn ol gweddi a bendith Eli ; a hi a

feichiogodd—bump o weithiau ar ol geni Sa-

muel. A'r bachgen Samuel a gynyddoddg:r-
hron yr Arglwydd-niä yn unig gerbi on dijnion

mewn oedran a maintioli ; ond hefyd gerbron

yr Arglwydd. mewn gras, gwybodaeth, a chy-

mhwysder i'w swydd bwysig.

Adn. 22. Ac Eli oeddhen iaicn] Ác felly yn
annghymhwys i gyflawni eiswydd ei hun, nac

i edrych ífr ol ei f'eibion fel y dylasai : gwel ar

pen. iv. 15. Ac efe a gh/bu yr hyn oll a wncl-

mi eifeibion efi holl Israel—sef eu hyspeil-

io o'u cig, a'u dyeithrio oddiwrth wasanaetii

Duw, adn. 13—17; d'r modd y gorwedd-
ent gydaW gwragedd—y rhai yn dehygol oedd-

ynt wedi ymgasglu yno i addoli, nen i wneyd
rhyw orchwylion at wasanaeth y tabernacl

;

yyrth ddrws pabeU y cyfarfod— 1 le yr oedd yr

allor yn sefyll. Nisgellir braidd ddychymygu
íReidd-dra mwy anfad ac echryslon na hyn !
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ei feibion.

22 1f Ac Eli oedd hen iawn ; ac efe

a glybu yr hyn oll a wnelsai ei feib-

ion ef i hoU Israel, a'r modd y gor-

weddent gyda'r gwragedd oedd yn
ymgasglu yn finteioedd wrth ddrws
pabell y cyfarfod.

23 Ac efe a ddywedodd wrthynt
hwy, Paham y gwnaethoch y pethau
hyn? canys clywaf gan yr hoU bobl
hyn ddrygair i chwi.

24 Nage, fy meibion : canys nid da

y gair yr ydwyf fi yn ei glywed; eich

bod chwi yn peri i bobl yr Arglwydd
droseddu.

25 Os gr a becha yn erbyn gr, y
swyddogion a'i barnant ef : ond os yn
erbyn yr Arglwydd y pecha gr, pwy
a eiriol drosto ef ? Ond ni wnandaw-

Adn. 23. Paham y gwnaethoch y ^J^thau

hyn ?] Felly efe a'u ceryddodd hwynt i ry vv

fesur, ond yn rhy dyner o lawer : yr oedd y
fath bechodau gwarthus mewn offeiriaid ya
gofyn iddo ef, fel barnwr yn Israel, eu cospi

hwynt yn ddidderbyn-wyneb ; neu, fel arch-

offeiriad, eu troi hwynt allan o'r offeiriadaeth.

Modd bynag, cospodd Duw eu pechod hwy, ac

esgeulusdra eu tad, yn y modd mwyaf dych-
rynllyd, fel y cawn weled eto. Clywaf gan
yr lioll bobl hyn ddrygair i chwi—felly yr

oedd achwyniadau parhaus yn cael eu gwneu-
thur yu eu herbyn ar bob un o'r gyliau ar-

benig.

Adn. 24. Nage,fy meibion] Nid felly y dy-

lasech wneuthur. Y mae y cyfarchiad hwn
yn llawer ihy dyner ac auwylaidd : iaith tad

tirion ydyw, ac nid barnwr eiddigus. Nid da

y gair—dylasai ddywedyd yn gryfach ei fod

yn ddrwg o'r mwyaf. Eich bod chwiynperi
i bobl yr Argiwydd droseddu—tiwy eu har-

wain i esgeuluso a dirmygu gwasanaeth Duw,
a'u hudo i afiendid, adn. 17, 22.

Adn. 25. Os gwr a becha yn erbyn gwr]
Gan ei niweidio yn ei berson, ei gymeriad,

neu ei feddiannau
; y swyddogion aH barn-

aîit ef—pendeifynir achos felly gan farnwyr

gwladol. Ond os yn erbyn yr Arglwydd

y pecha gwr—í&ì y gwnaethoch chwi yn
rhyfygus yn yr achos hwn

;
pwy a eiriol

drosto ef—fel ag i droi ymaith ddigof-

aint cyfìawn üuw ? Ehaid fod Eli yn ystyr-

ied pechod ei felbion yn ddrwg ysgelcr iawn,

pan nas gallai efe, yr hwn oedd eu tad hwy ac

archoffèiiiad Duw, feiddio eiriol drostynt ! Yr
oedd eiriolaeth dros bechaduriaid gerbron Duw
i fod yn seiliedig ai iawn y Cyfryngwr, yr

hwn a gysgodid yn yr aberthau : ond yr oedd-

ynt hwy wedi halogi a 'sathru' (adn. 29) yr

aberthau cysgodol hyny, fel 'nad oedd aberth

dros bechodau wedi ei adael mwyach' iddynt

hwy, Ileb. X. 27. le, yr oedd eu pechod hwy i

yn bechod rhyfygus am yr hwn nid oedd aberth

i gael ei wneuthur: gwel ar Num. xv. 30,31.

Ond ni lorandawsant ar lais eu tad—ar ei

gyTighorion, ei geryddon, na'i ddeisyíiadau ;

íím y mynai yr Arglwydd eu lladd hioynt—
neu, ftíi y géllir cyíieithu y wreiddiol, 'am



ProffwydoUaeth 1 SAMUEL II. yn erhyn t Eli.

sant ar lais eu tad, am y mynai yr
Arglwydd eu lladd hwynt.

26 (A'r bachgen Samuel a gynydd-
odd, ac a aeth yn dda gan Öduw, a
dynion hefyd)

27 ^ A daeth gr i Dduw at Eli,

ac a ddywedodd wrtho,' Fel hyn y dy-
wed yr Arglwydd ; Onid gan ym-
ddangos yr ymddanghosais i d dy
dad, pan oeddynt yn yr Aiíft yn nh
Pharao?

28 Gan ei ddewis ef hefyd o holl

Iwythau Israel yn oífeiriad i mi, i off-

rymu ar fy allor, i losgi arogl-darth,

i wisgo ephod ger fy mron? oni rodd-

ais hefyd i d dy dad'di hoU ebyrth
tanllyd meibion Israel?

29 Paham y sethrwch chwi fy
aberth a'm bwyd-oífrwm, y rhai a
orchymynais yn fy nhrigfa, ac yr an-
rhydeddi dy feibion yn fwy nâ myfi,
gan eich pesgi eich hunain â'r goreu
o holl oft'rymau fy mhobl Israel?

30 Am hyny, medd Arglwydd Dduw
Israel," Gan ddywedyd y dywedais,
Dy d di a thj-^ dy dad a rodiant o'm
blaen i byth: eithr yn awr medd yr Ar-
glwydd, Pell fydd hyny oddiwrthyf fi

;

canys fy anrhydeddwyr a anrhydeddaí'
fi, a'm dirmygwyr a ddirmygir.

hyny y mynai yr Arglwydd euìlladd hwynt.'

Ond y mae y synwyr, inodd bynag, fel y mae
yn y cyfieithiad cyffredin, yn ysgrythyrol a

da. Yr oeddynt hwy wedi diystyru yr hoU
rybyddion, y rhai yn ddiamaü a roddasai eu
tad iddynt ; yr oeddynt yn awr wedi caledu

eu calonau i'r graddau eithaf, a phechuymaith
eu dydd gras ; ac am hyny y rhoddodd Duw
hwynt i fyny i feddwl annghymeradwy, ac 'ar-

faethodd eu dinystrio hwynt,' 2 Cron. xxv. IG.

Adn. 2G. A'r bachgen Samuel agynydáodd]
gwel ar adn. 21 ; ac. a aeth yn dda gan Dduw
—yr hwn yn aml a roddai iddo arwyddion o'i

ffafr a'i ewyllys da ; a dynion hefyd—yr oedd
hoU Israel yn ei garu, ac yn diolcli i Dduw
am godi i fyny y fath fachgen gobeithiol yn eu
plith mewn amser mor lygredig, yr hwn oedd
yn debyg o fod o fendithfawr i'w genedl yn
ei ddydd a'i genhedlaeth.

Adu. 27. A daelhgwr i Dduw] Sef rhyw
broffwyd, yr hwn a gododd Duw i gario y gen-

adwri a ganlyn at Eli. Onid gan ymddangos
yr ymddanghosais i dij dy dad—sef i Aaion,
yr hwn oedd yr archolí'eiriad cyntaf, neu ben
teulu yr offeiriaid. Yn nh Pharao—sef yr

Aifft, yr hon oedd gartref a theyrnas Pharao.

Adn. 28. Gan ei ddewis ef hcfyd o holl

Iwythau Israel yn offeiriad i 7ni] lioll

Iwythau Israel, dewisodd yr Arglwydd Iwyth
Leji i osod yr offeiiiadaeth ynddo ; ac o holl

deuluoedd llwyth Lefi, dewisodd d Aaron,
henefiad Eli, i weini yn y swydd offeiriadol,

Exod. xxviii. 1 ; ac yr oedd hon yn swydd o

anrhydedd ac elw mawr. Oni roddais hefyd
i d dy dad di holl ehyrth tanllyd meibion
Israel? nid oedd un o'r aberthau a'r na chai

yr offeiriad ryw gyfran o hono, Nuiu. xviii.

8—10 ; ac hyd yn nod o'r poetli-offrymau, y
ihai a gwbl losgid ar yr allor, cai yr offeiriad

y croen, Lef. vii. 8. Crybwyllir hyn i ddangos
mawredd eu pechod hwynt yn gorthrymu ar

y bobl yn eu haberthau, yr hyn a wnaent, nid

angen, cithr o drachwant.
Adn. 29. Paham y sefhrwch chtci fy

aherth a'm hicydoffricm] Trwy eu camddef-
nyddio er eich gloddest eich huu, a thiwy beri

i'r bobl eu ffieiddo hwynt? Y mae yraa gy-
feiriad at anifeiliaid porthiannus yn sathru eu
hymborth dan draed, ar ol cael mwy na digon

;

a chyfiifir Eli yn gydweithredydd â'i feibion

yn eu trosoddau, am ei fod yn eu goddef hwynt.
Yrhai a orchymynais yn fy nhrigfa—yn ei

gysegr, lle yr oedd efe yn trigo yn mhlith ei

bobl, i dderbyn addoliad ac anrhydedd iddo ei

hun, ac i amgeleddu ac amddiffyn ei addolwyr.
Ac yr anrhydeddi dy feibion yn fwy na
myfl—trwy fy nhramgwyddo i wrth oddef
eu pechod yn ddigosp, yn hytrath na'u digio
hwy trwy eu ceryddu yn llym a chyfiawn.
Gan eich pesgi'eich hunain ä'r goraf o holl

off'rymaufy mhohl Israel—y rhai a gymerent
hwy trwy drais, os na roddid hwynt iddynt
yn ewyllysgar, adn. IG. Gellir meddwl oddi-
yma fod Kli yn cydgyfianogi â hwynt o'r dant-
eithion annghyfreitlilon hyn ; ac y mae yn
dra thebyg ei iod ef a'i feibion yn gwledda ar
yr un bwrdd.
Adn. 30. Gan ddywedyd y dyicedais] Ond

odid wrth Eli ei hun, ncu with ei dad, jian

[

drosglwyddwyd yr olieiriadaeth o deulu El-
eazar i deulu Ithamar yn amser y Lefiad a'i

ordderchwiaig, Barn. xix ; cr y tybia rhai, yn
ddi.sail, mai cyfeiriad sydd yuiaat sefsdliad^vr

offeiriadaeth yn nheulu Aaron^ Exod.xxix. 9,
a xl. 15, Nuui. XXV. 10— 13. Dy di/ di a
thf/ dy dad—sef t Eli, a th Ithamar mab
ieuangaf Aaron ; a rodiaìä o'm hlaen i byth—
a weinyddant fel aichoffeiriaid yn y cysegr
dros holl yspaid yr oruchwyliaeth seremoniol.
Er fod yr addewid lion yn ymddangos fel vn
ddiammodol ; eto ni a welwn fod ammod yn
cael ei chymcys ynddi, er nad yn cael ei

thraethu: gwel ar Jer. xviii. 9, 10 Plthr yn
' aicr medd yr Arglwydd—gan i chwi beidio

cyflawni ammcdau y swydd ; 2^M fydd hyny
oddiwrthpf Ji—sefparhau yr offeiriadaeth yn
nheulu Ithamar. Nid yw hyn yn dangos
dim cyfnewidiad yn mwriad acaddewid Duw,
am mai ammodol oeddyut. Pe buasai t)' EH
yu anrhydeddu Duw, yn lle ei ddirmygu,
cawsent^hwy a'u had fod yn yr]^ofteiriadaeth

hyd y diwedd : ond am na wnaethant hynv,
aeth yr otreiiiadaeth yn ol i deulu EIeazar vn
amser Solomon, 1 Bren. ii. 27, 35. Felly' v

i mao yn eglur mai nid at addewid Duw 'i

' Aaron y cyfeirir ucbod, am na symudwyd vr
ofl'eiriadaeth o'i dculu ef Aioed. Canys fy

' anrhydeddwyr a anrhydeddaf
ff,
—yn y byd

hwn a'r byd a ddaw ; a'm dirmygwyr a'ddir-
mygir—dyma reol ddigyfnewid Duw, yr hon
nid ymadawa efe byth oddiwrthi: ond pe
byddai iddo ef mewn ihyw achos anrhydeddu
ei ddirmygwyr, neu ddirmygu ei anrhydcdd-
wvr, bvddai fe!lv vn gyfnewidiol.
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31 Wele y dyddiau yn dyfod, pan
dorwyf dy fraich di, a braich t dy
dad, fei na byddo hen r yn dy d
di.

32 A thi a gai weled gelyn yn fy
nhrigfa, yn yr hyn oll a wna DUW o

ddaioni i Israel : ac ni bydd hen r
yn dy d di byth.

33 A'r gr o'r eiddot yr îiwn ni

thoraf ymaith oddiwrth fy ailor, fydd
i beri i'th lygaid ballu, ac i beri i'th

galon ofidio : a holl gynyrch dy d di

a fyddant feirw yn wr.
34 A hyn fydd i ti yn arwydd, yr

bwn a ddaw ar dy ddau fab, ar Hoph-
ni a Phinees : yn yr un dydd y bydd-

ant feirw ill dau.

Adn. 81. Pandorwiifdyfraichdi] Neuydys-
trywiwyf nerth a dylanwad dy deulu ; fel na
byddo hen wr yn dy d di—yn gosp am bech •

od Eli yn ei henaint gyda golwg av ei feibion.

Adn. 32. A thi a gai weled gelyn yn fy
nhrigfa] Y mae y gair tsar, yr hwn a gyfieith-

wn ni gelyn, yn arwyddo drygfyd; a'r dryg-

fyd hn oedd gorchfygu Israel, dal yr arch,

marwolaeth ei feibion drygionus, a gorfoledd

y Philistiaid : a hyn oU a welodd efe, hyny
yw, efe a wybu iddo gymeryd lle, cyn iddo

gyfarfod â'i angau echryslon el hun. Yn
yr hyn oll a wna Dnio o ddaioni i Israel—
hyny yw, fel y myn rhai ei ddeall, 'ti a gai

weled drygfyd yn y babell yn lle yr holl

ddaioni a roddasai Duw i Israel oni buasai i ti

fy nianrhydeddu i
:

' gwel ar ymyl y ddalen.

Neu dichon mai yr ystyr yw, 'yi" hwn yn

luhob peth a wna ddaioni i Israel :' gwel

Boothroyd. Yn unol â hyn sylwa Clarke

:

'Llefarodd Duw ddaioui am Israel : ac efe a

wna yn y diwedd i fuddugoliaeth y Piiilistiaid

fod yn ddyryswch iddynt eu hunain, ac i ddal-

jad yr arch fod yn ddinystr i'w duwiau: ond

bydd i'r Israeliaid yn gyntaf gael eu gwasgu
yn dost â drygfyd.'

Adn. 33. / beri i'th lygaid hallu, ac i heri

i'th galon ofidio] Pe byddit fyw i'w weled :

neu cyfeirir at lygaid a chalon ei hiliogaeth ef.

Er i d Ithamar ac Eli golii yr archoífeiriad-

aeth yn niswyddiad Abiathar, eto ni thorwyd

hwynt ymaith oddiwrth wasanaeth yr allor,

canys yr oedd holl feibion t Aaron yn offeir-

iaid. Ond er y byddai meibion t Eli o hyd

yn oíFeiriaid cyffredin, eto byddai eu hym-
ddanghosiad mor wael o herwydd tylodi ac

iselder, neu o ddiíFyg cyneddfau at eu gwaith,

neu herwydd buchedd anaddas a gwartlius,

fel ag i lenwi calon eu cyfeillion â gofid a

thrallod, a'u llygaid â dagrau, wrth eu canfod.

A holl gynyrch dy d di—áy blant neu dy
hiliogae'th ; a fyddant feirio yn wr—Saes.

' yn mlodau eu hoedran,' neu yn nghanol eu

cryfder, cyn myned yn 'hen wr,' adn. 31.

Pe buasent feirw yu' blant, buasai t Eli yn

diffodd mewn un oes ; ond wrth eu cadw yn

fyw nes epilio o honynt, yr oedd Duw yn eu

cadw mewn bod o genhedlaeth i genhediaeth,

er tywallt ei fîxrn ya barhaus arnynt. Fel
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35 A chyfodaf i mi offeiriad ffydd-

lawn a wna yn ol fy nghalon a'm
meddwl ; a mi a adeiladaf iddo efd
sicr, ac efe a rodia gerbron fy enein-

iog yn dragywydd.
36 A bydd, i bob un a adewir yu

dy d di ddyfod ac ymgrymu iddo ef

am ddernyn o arian, a thamaid o fara;

a dywedyd, Gosod fi yn awr mewn
rhyw offeiriadaeth, i gael bwyta tam-
aid o fara.

PENNOD III.

'R bachgen Samuel a wasanaeth-
odd yr Arglwydd gerbron Eli

:

a gair yr Arglwydd oedd werthfawr
yn y dyddiau hyny ; nid oedd weledig-

aeth eglur.

hyn y mae pechodau rhieni yn aml yn dwyn
barnau tymhorol ar eu hiliogaeth 'hyd y dry-

dedd a'r bedwaredd genhedlaeth,' Exod. xx. 5.

Adn. 34. A hyn fgdd i ti yn arwydd] Y
cyHawnaDuw ei fygythiad hwnardy hiliogaeth

ar ol i ti faiw ; yr hwn a ddaw ar dy ddaufah—
yn ystod dy fywyd di. Yn yr un dyddy bydd-

antfeirio—trwy lawyPhilistiaid, pen. iv. 11.

Adn. 35. A chyfodaf i mi offeiriad ffydd-
lon] Meddylir i hyn gael ei lefaru am Sadoc,

yr hwn a eneiniwyd yn archoffeiriad yu lle

Abiathar, yr olaf d Eli : gwel ar 1 Bren.

ii. 26, 27. A wna yn ol fy nghalon a'm
meddwl—yr hwn a gyflawnai bob peth perth-

ynol i'w swydd archoffeiriadol yn ol cyfraith

Duw. A mi a adeiladaf iddo ef d sicr—
rhoddaf iddo feibion o oes i oes i fod yn arch-

offeiriaid, yr hyn a wnaed hyd gaethiwed Ba-
bilon, fei yr ymddengys oddiwrth Ezec. xl.

4G ; ac yn hirar ol hyny, fel y dengys Joseph-

us, llyfr iv. pen. 4. Ond tybia rhai mai y
deml a olygir, yr hon oedd 'd sicr' o'i chyd-

mharu â'r tabernacl symudol. Ac efe a rodia

gerbron fy eneiniog—efe a weinydda gerbrou

Solomon a'i olynwyr yn barhaus, gan wisgo

dwyfroneg cyfiawnder i ymgynghori â Duw
dros y brenin. Yn dragywydd—er y gall

h^'n oU gyfeirio yn briodoì at Sadoc, eto, yn
yr ystyr uwchaf, fel y sylwa Benson, uid yvv

yn perthyn i neb ond i'n Harglwydd lesu

ijfist, ein Harchoffeiriad mawr ni yn dragy-

wydd, y r hwn yn mhob peth a wnaeth ewy llysei

dad, a'r hwn yr adeilada Duw iddo d sicr, a

hyny ar graig, fel nas gallo pyrth uffern ei

orchfygu.

Adu. 36. A hydd i hoh un a adewir yn dy

d di] Sef gweddill ei deulu, y rhai a fyddont

heb eu Uwyr dori ymaith oddiwrth yr allor,

ac wedi eu diarddel am dro, adn. 33 ; ym-
grymu iddo ef—i Sadoc a'i olynwyr; am
ddernyn o arian a thamaid ofara—y gardod

leiaf mewn arian neu fwyd, yr hyn oedd gosp

briodol am wastraff' a glythiucb eu henafiaid,

adn. 13—16. Oosod fi yn awr meion rhyw
offeiriadaeth — Heb. ' mewn rhywbeth yo

perthyn i'r offeiriadaeth,' sef mewn rhyw wa-

sanaeth isel dan yr offeiriaid cyffredin, megys
golchi y crochanau, cario y lludw, agor a chau

y drysau, &c. Ymddengys mai at ddyniou
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2 A'r pryd hwnw,' pan oedd Eli yn
gorwedd yn ei fangre, wedi i'w lyjaid

ef ddechreu tywyllu, fel na allai

weled

;

3 A chyn i lamp Duw ddiffoddi yn
nheml yr Arglwydd, lle 'yr oedd arch

Duw, a Samuel oedd wedi gorwedd i

gijsgu

:

4 Yna y galwodd yr Arglwydd ar

Sarauel. Dywedodd yntau, Wele fi.

5 Ac efe a redodd al Eli, ac a ddy-

wedodd, Wele fi ; canys gelwaist ar-

naf. Yntau a ddywedodd, Ni elwais

i; dychwel a gorwedd. Ac efe a aeth

ac Ä orweddodd.
6 A'r Arglwydd a alwodd eilwaith,

Samuel. A Samuel a gyfododd, ac a

aeth at Eli, ac a ddywedodd, Wele fi;

canys gelwaist arnaf. Yntau a ddy-

wedi eu diarddel o'r oíl'üuiadaeth dan eu

gwaith y cyfeirir yma, y rhai a geisient iyw
swyddau isel i'w cynal rhag newynu.

PEN. IIT. Adn. 1 . A'r bachgen Samuel a
wasanaeihodd yr Arglwydd gcrbron Eli]
Dan ei arolygaeth a'i gyfarwyddyd ef, megys
agor y drysau, adn. 15: gwelar pen. ii. 11,18.

A gair yr Arghoydd—sef gair y hroíFwyd-

oliaeth, neu ddatguddiad o ewyllys Duw trwy
broífwydi ; oedd werthfuìor yn y dyddiau
hyny—aui ei fod yn brin neu anfynycli. Ni
sonir ond am ddau broffwyd, heblaw Debora,

farwolaeth Moses hyd y pryd hwn ; ac ni

sonir am y rhai hyny yn proífwydo ond un-

waith bob un : gwel ar pen. ii. 27—3G, I3arn.

vi. 8—10. Nid oeddwdedigaeth eglur—yma
cynwysa y ' weledigaeth' yr holl ffyrdd trwy
'y rhai yr ymddatguddiai Duw i ddynion : ac

arwydda yr ymaürodd, er y gallai Duw ain-

lygu ei ewyllys i rai duwioliou er cyfarwydd-
yd neiUduol iddynt hwy eu hunain, eto nad
oedd efe yn egluro ei feddwl mewn ll'ordd o

ddatguddiad cyboeddus i unrhyw ddyu, at yr
hwn y gaHai ereill gyrchu am oleuni.

Adn. 2. A'r pryd hwnw] Sef y noson gynt-

af ar ol i \vr Duw draethu ei genadwri i Eli,

pen. ii. 27—36 ; ])an oedd Eli yn goricedd yn
ei fangre—yn ngbyntedd y tabernacl, lle yr
oedd amrai ystafelloedd at wasanaeth yr off-

eiriaid, fel yr oedd wedi hyny yn y deml

;

wedi i'io ìygaid cf ddcchreu tyicyllu—gan
henaint, pen. iv. 15 ; neu gan gwsg.

Adu. 3. A chyn i lamp Dmo ddiffoddi]
Sef cyn ei bod yn ddydd, neu cyn í'r goleuni

ag oedd yn y canwyllyr aur gael ei dditfodd

yn y bore. Casgla rhai, oddiwrth Exod. xxvli.

20, 21, nad oedd y llusern yn mhaladr canol

y canwyllyr hwn, byth yn cael ei dditfodd

:

modd bynag, yr oedd rhai o'r Uusernau ar y
ctíinciau yn cael eu diffodd bob bore, a'u goleuo
dracbefn bob hwyr : gwel ar Exod. xxvii. 21.

Adn. 4. Yna y galicodd yr Arghoydd ar
Samuel] Yn debygol oddirhwng y cerubiaid
ar y drugareddfa, yn y cysegr santeiddiolaf,

yn agos i ba un y cysgai Eli a Samuel. Wele
fi—yn barod i wneuthur pa betk bynag a

wedodd, Na elwais, fy mab ; dychwel
a gorwedd.

7 Ac nid adwaenai Samuel eto yr
Arglwydd, ac nid eglurasid iddo ef
air yr Arglwydd eto.

8 A'r Arglwydd a alwodd Samuel
drachefn y drydedd waith. Ac efe a
gyfododd, ac a aeth at Eli, ac a ddy-
wedodd, Wele fi ; canys gelwaist ar-

naf. A deallodd Eli mai yr Arglwydd
a alwasai ar y bachgen.

9 Am hyuy Eli a ddywedodd wrth
Samuel, Dos, gorwedd : ac os geilw
efe arnat, dywed, Llefara, Arglwydd

;

canys y mae dy was yn clywed. Felly
Samuel a aeth ac a orweddodd yn ei

le.
^

10 A daeth yr xkrglwydd, ac a saf-

odd, ac a alwodd megys o'r blaen,

geisiai Eli ganddo; canys tybiai Samuel mai
Eli a alwasai arno.

Adn. 5. Ni elwais i] Efe a dybiai ond odid
mai breuddwydio a wnaethai y bachgen ; a
pharodd iddo fyned i'w wely drachefn, a
chysgu yn dawel hyd y bore.

Adn. G. A'r Arglwydd a alwodd eilwaith]

Ar Saniuel wrth ei enw ; ac yntau a aeth at

Eli fel o'r blaen. Na elwais, fy mab—yma
efe a'i cyfarcha fel ei fab, i ddangos ei hoffder

tadol o hono, a'i ddiolchgarwch iddo am ei

barodrwydd i'w wasanaethu ef, er nad oedd
wedi galw arno.

Adn. 7. Ac nid adwaenai Samuel eto yr
Argluydd] Nid oedd efe erioed wedi derbyn
unrhyw ddatguddiad mewn geiriau hyglyw
oddiwrtbo, ac ani hyny ni allai wahaniaethu
ihwng lleferydd Duw a lleferydd Eli. Efe a
adwaeuai ac a addolai Dduw Israel fel bach-
gen duwiol iawn ; ond nid oedd un yair o broff-

wydoliaeth oddiwrth yr Arghwdd wedi ei

egluro iddo ua'i ddanfon ato hyd yn iiyn.

Ado. 8. A'r Arglwydd a alwodd Samuel]
Wrth oi enw y drydedd waith, fel y gwnaethai

y ddau dro o'r blaen. A deallodd Eli mai
yr Arglwydd a alicasai ar y bachgen—efe a
ddeallodd hyny oddiwith fod Samuel wedi
clywed Ilais yn galw arno ef, pan nad oedd
neb arall yn ei glywed; ac oddiwrth yr ystyr-

iaeth nad oedd un dyn y pryd hyny yn y cvsegr
santeiddiolaf i alw arno. Hhaid fod Eli yn
teimlo darostyugiad a cherydd mawr iddo ei

hun, yn ngwaith yr Arglwydd yn llefaru wrth
Samuel ieuanc yn hytrach nag wrtho ef ; er
hyny, yn Ile centìgenu wrtho, ihoddodd gyfar-
wyddyd i Samuel pa fodd i wneyd.
Adn. 9. Ac os geilw efe arnat] T pedwar-

ydd tro, paid â cbodi ataf tì, ond dywed wrtho
ef dy ìiun oddiar dy orweddfa, Llefara, Ar-
glwydd, canys y mae dy tcas yn clytced—ya
barod i wrando, ac i ufyddhau i'th aíwad.
Adn. 10. ^4 daeth yr Arglwydd, ac a saf-

odd] O'r blaen efe a alwai arno o'r cysefft
santeiddiolaf, adn. 4; ond yn awr, i attal pob
camgymeriad pellach, efe a ddaetli i'w ymyl
i lefaru wrtho; a thybia Rabbi Kimchi i ryw
ymddanghosiad gogoneddus o eiddo Duw g'ael
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Cyhoeddi bara 1 SAMUEL III. ar d EIL

Samuel, Samuel. A dywedodd Sa-
muel, Llefara; canys y mae dy was
yn clywed.

1

1

^ A dywedodd yr Arglwydd wrtb
Samuel, Wele fi yn gwneuthur peth
yn Israel, yr hwn pwy bynag a'i

clywo, fe a ferwina ei ddwy glust ef.

12 Yn y dydd hwnw y dygaf i ben
yn crbyn Eli yr hyn oll a ddywedais
am ei d ef, gan ddechreu a diweddu
ar unwaith.

13 Mynegais hefyd iddo ef, y barn-
v;n ei d ef yn dragywydd, am yr an-

wiredd a yr efe ; o herwydd i'w

feibion haeddu iddynt feìldith, ac nas
gwaharddodd efe iddynt.

eî wneuthur iddo ar yr un pryd : gwel aradn.
21. Samuel, Samueí— enwir ef ddwywaith
i ddeíTro ei sylw ef, ac i ddangos pwys y gen-
adwri ag oedd ar gael ei thraddodi iddo, A
dywedodd Samuel, Llefara—fel y gorchym-
ynasai Eli iddo, ond darfod iddo adael y gair

Arglwydd allan, atn ei fod yn rhy ylaidd
i'w enwi, neu mewn gormod braw a dychryn.

Adn. 11. Wele fi yn gioneuthur peth yn Is-

rael] Gan gyfeiiio at ei waith yn goddef i'r

arch gael ei dal,-i feibion Eli gael eu lladd, ac
ond odid at farwolaeth Eli ei hun. Fe a fer-
vnna ei ddicy glust ef—tarewid pawb a glywai
am hyn âg aiswyd a syndod, nes y byddent
íel rhai wedi l)urtio a syfrdanu, heb wybod beth
i'w feddwl na'i ddywedyd.

Adn .12. Yn y dydd hwnw y dygaf i hen
yn erbyn Elí] Sef yn yr amser a benodasai
Duw i'r perwyl l)wuvv, yr hyn oedd, yn ol

Benson, yn miien 20 neu 30 mlynedd ar ol y
bygythiad hwn. Caniataodd Duw yspaid cy-

hyd a hyny",i'r genhedlaeth ddrygionus hon
edifarhau. Yr hyn oll a ddywedais am ei d
ef—trwy enau y proffwyd a aníbnasai efe at

Eli, pen. ii. 27—36. Gan ddechreu a di-

weddu ar umoaith—ueu gan ddiweddu neu
orphen yr hyn y bydd i mi unwaith ei ddech-
reu. y raae yn wir i'r Arglwydd ddechreu a
diweddu ar unwaith gyda golwg ar farwolaeth
Eli a'i feibiou ; ond yn raddol yr oedd efe yn
tywallt ei farn ar d Eli o hyny allan, fel yr
ocdd ei feibion ef yn dyfod i oedran gwr,
pen. ii. .33.

Adn. 13. Mynegais hefyd iddo ef] Trwy
enau y proüwyd a anfonais ato, pen. ii. 27—3ü

;

y barnwn ei díj ef yn dragywydd—y dygwu
farnedigaethau parhaus ar ei d ef, nes ei Iwyr
ddyfetha; am yr anwiredd a wyr efe—
gwyddai EIi yn dda ara holl ddrygioni ei

feibion, pen. ii. 23 ; a gwyddai hefyd y dylasai

eu cospi hwynt, a'i l'od yn euog o bechod mawr
wrth esgeuluso hyny ; o herwydd i'w feibion
haeddu iddynt felLdilh— neu gosp gyfiawn
oddiwrth'Dduw a dynion ; ncu, yn ol Iloubi-

gant, 'o herwydd i'w feibion beri i enw Duw
gael ei gablu ;' ac nas gwaharddodd efe

iddynt—niewn pryd, neu gyda'r Ilymder ag y
dylasai. Nid yw y gair yn arwyddo na ddang-
hüsodd efe uu math o anfoddlonrvvydd i'w dryg-

íoni ; canys efe a'u ceryddodd hwynt o'i her- '
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14 Ac am hyny y tyngais wrth d
Eli, na wnair iawn am auwiredd t Eli

âg aberth, nac^â bwyd-oífrwm byth.

15 ^ A Samuel a gysgodd hyd y
bore, ac a agorodd ddrysau t yr Ar-
giwydd : a Samuel oedd yn ofni my-
negi y weledigaeth i Eli.

16 Ac Eli a alwodd ar Samuel, ac

a ddywedodd, Samuel fy mab. Yntau
a ddywedodd, Wele fi.

17 Ac efe a ddywedodd, Beth yiv

y gair a lefarodd yr ARGLWYDD
wrthyt? nachela, atolwg, oddiwrthyf

:

fel hyn y gwnelo Duw i ti, ac fei hyn
y chwanego, os celi oddiwrthyf í/(/m

o'r holl bethau a lefarodd efe wrthyt.

wydd, eithr yn rhy dyner o lawer: fel barnwr
ac archofftíiriad, efe a ddylasai eu gwahardd
hwy trwy awdurdod, a'u troi o'u swydd nes

iddynt ddiwygio.

Adn. \A. Ac aríijtyny y tyngais] Neu, * yr
wyf yn tjngM ;' canys y raae yr amser gor-

phenol yn cael ei arferyd yn fynycli am y
presenol yn yr Hebraeg. Wrthd Eli—neu,

gyda golwg arno. Na wneir iaion—hyny yw,
na fydd i'r gosp fygythiedig yn erbyn EIi a'i.

deulu gael ei hattal trwy unrhyw aberth, ond

y bydd iddi gael ei gweinyddu yn ddifêth.

Nid oes yma ddim yn erbyn i'r rhai edifeiriol

o d EIi gael trugaredd i'w heneidiau trwy
ffydd yn aberth mawr y Cyfryngwr ; eithr ni

fyddai i'w holl aberthau a'u hoffrymau cys-

godol byth adferyd yr archoffeiriadaeth i'w

deulu ef ar ol diswyddo Abiathar, na throi

ymaith farnedigaethau tymorol Duw oddiwrth
ei hiliogaeth.

Adn. 15. A Samuel a gysgodd] Saes. ' a

orweddodd hyd y bore;' canys prin y gallai

efe gysgu ar ol cael y fath ddatguddiad ; ac a
agorodd ddrysau t yr Arghüydd-a, gyflawn-

odd ei wasanaeth yn y bore fel arferol ; canys

nid oedd yr anrhydedd a roisai yr Arglwydd
arno wedi peri iddo ef ymchwyddo na balch'io.

A Samuel oedd yn ofni mynegu y weledig-

aeth i Eli—rhag i'w chynwysiad ei ofidio ef

;

ac nid yw yn ymddangos iddo gael gorchymyn
i'w mynegu.
Adn. IG. Samuel fy mab] Y mae Eli yn

cyfarch Samuel mewn modd anwylaidd fel ei

blentyn, nid yn unig i'w ddenu ef i fynegu

iddo yr hyn a glywsai efe gan yr Arglwydd,
ond hefyd i'awgryrau iddo ei ddyledswydd o

ufyddhau iddo ef fel pe buasai ei dad : gwel

ar adn. 4, G.

Adn. 17. Beth yxo y gair'a lefarodd yr Ar-
glwydd wrthyt ?] Ei'e a ofnai fod Duw wedi

bygwth barncdigaethau trymion arno ef a'i d
fel y dywedwyd wrtho o'r blaen, pen. ii.

31—3G ; canys gwyddai ei fod wedi eu cyfiawn

haeddu. Fel hyn y giunelo Duw i ti—os na

fynegi i mi yr íiyn oll a fygythiodd Duw yn

fy erbyn, pared yr Arglwydd i'r holl ddrygau

hyny syrthio arnat ti dy hun ; ac fel hyn if

chwanego—bydded iddo dy felldithio hefyd â

drygau mwy na'r rhai hyny.

Adn. 18. \A Samuel a fynegodd iddo yr
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18 A Samuel a fynegodd iddo yr
holl eiriau, ac nis celodd ddim rhag-

ddo. Dywedodd yntau, yr Arglwydd
yw efe : gwnaed afyddo da yn ei olwg.

19 ^ A cliynyddodd Samuel; a'r

Arglwydd oedd gydag ef, ac ni adaw-
odd i vn o'i eiriau ef syrthio i'r

ddaear.

20 A gwybu holl Israel, o Dan
hyd Beerseba, mai proífwyd ífydd-

lawn yr Arglwydd oedd Samuel.
21 A'r Arglwydd a ymddanghosodd

drachefn yn Silo : canys yr Arglwydd
a ymeglurhaodd i Samuel yn Silo

trwy air yr Arglwydd.

PENNOD IV.

A DAETH gair Samuel i holl Is-
-^-^ rael. Ac Israel a aeth yn erbyn

j Philistiaid i ryfel j a gwersyllasant

holl eiriau] Megys y maent ar lawr yn adn.

1 1— 14. Yr Arglwydd yw efe—Penarglwydd
yr hoU fyd, yr hwn y mae ganddo hawl a
gallu i wneyd a fyno â'i hoU greaduriaid, ac

yn enwedig i'm cospi i a'm t yn ol ein cyfìawn
haeddiant. Gwnaed afyddo da yn ei olwg—
yr wyf yn foddlon i syrthio yn ei law ef, yr
hwn sydd yn rhy ddoeth i gyfeiliorni, a'r hwn
'nid yw yn gweled yn dda wneuthur cam â
gr yn ei fater,' Galar, iii. 36. Yr oedd hwn
yn atebiad duwiol a gostyngedig ; a dyma
ddylai fod ein teimlad a'n hiaith ninau dan
holl orchwyliaethau rhagluniaeth Duw.
Adn. 19. A chynyddodd Samuel] I oedran

a maintioli gr ; a'r Arghoydd oedd gydag
ef—i'w addysgu, a'i lenwi â gras, santeidd-

rAvydd, a doethineb ; ac ni adawodd i iin oH
eiriau ef syrthio Ì'r ddaear—pa beth bynag a
ragfynegai, efe a ddeuai i ben. Y mae yma
gyfeiriad at ryw wlybedd gwerthfawr yn
syrthio i'r ddaear, ac felly yn myned ar goll

;

neu at saeth yn syrthio i lawr cyn cyraedd ei

nôd.

Adn. 20. A gwyhu holl Israel] Nid yn
unig fod Samuel yn brofTwyd wedi ei sefydlu
gan yr Arglwydd, ond hefyd ei fod ef yn bro-

ffwyd ffyddlon—yn traethu yn onest yr hyn
oU a ddywedai Duw wrtho, a dim yn chwan-
eg. O Dan hyd Beerseba—gwel ar Barn.
XX. 1, a Jos. xix. 47. Yr oedd rhai bob cr
wlad yr addewid yn dyfod i Silo ar y gyl-

iau, ac yn cario ei glod ef adref i bob man.
Adn. 21. A'r Arglwydd a ymddanghosodd

drachefn] Heb. 'a chwanegodd ymddangos;'
hyny yw, efe a barhaodd i ymddatguddio yn
fynych i Samuel yn Silo, fel y gwnaethai o'r

blaen, adn. 10. Trwy air yr Arglwydd—
trwy lefaru wrtho mewn llais hyglyw fel o'r

blaen ; neu trwy ymddanghosiad y Tragwy-
DDOL AiR, yr hwn yn nghyflawnder yr amser
a wnaethpwyd yn gnawd, loan i. 1, 14 : gwel
Beveridge^ Gill, Pyle, ^c.

PEN. IV. Adn. 1. A daeih gair Samuel i

holl Israel] Y mae rhai yn deall hyn am add-
ysgiadau crefyddol Samuel i'r genedl yn gyff-

2d

gerllaw Ebenezer: a'r Philistiaid a
wersyllasant yn Aphec.

2 A'r Philistiaid a ymfyddinasant
yn erbyn Israel : a'r gâd a ymgyfarfu

;

a lladdwyd Israel o flaen y Philist-

iaid : a hwy a laddasant o'r fyddin yn
y maes yn nghylch pedair mil o wr.

3 ^ A phan ddaeth y bobl i'r gwer-
syll, henuriaid Israel a ddywedasant,
Paham y tarawodd yr Arglwydd ni
heddyw o flaen y Philistiaid? Cy-
merwn atom o Silo arch cyfammod yr
Arglwydd, a deled i'n mysg ni ; fel y
cadwo hi ni o law ein gelynion.

4 Felly y bobl a anfonodd i Silo,

ac a ddygasant oddiyno arch cyfammod
Arglwydd y lluoedd, yr hwn sydd yn
aros rhwng y cerubiaid : ac yno yr
oedd dau íab Eli, Hophni a Phinees,
gydag arch cyfammod Duw.

redinol ; ereill, am ledaeniad ei genadwri ef
oddiwrth Dduw gyda golwg ar gosp t Eli

;

ac ereill, am orchymyn oddiwrth Samuel i

hoU Israel fyned aUan yn erbyn y Philist-
iaid. Ac Israel a aeth yn erhyn y Philist'
iaid i ryjel—wrth orchymyn Saul, yn ol rhai

;

neu ynte honynteu hunain, heb ymgyntrhori
â'r Arglwydd. A gwersyllasant gerllaw
Ebenezer—er na roddwyd yr enw hwn i'r Ue
hyd fwy nag ugain mlynedd wedi hyn, pen.
vii. 12 ; eto yr oedd ef wedi cael yr enw hwa
pan ysgrifenwyd yr hanes yma. A'r Philist-
iaid a wersyllasant yn Aphec—gerUaw Eben-
ezer, yn Uwyth Juda, fel y meddylir : gwel
ar Jos. xii. 18. Ymddengys fod y Philistiaid
wedi ymgryfhau erbyn hyn ar ol cyflafan Sam-
son, Barn. xvi. 30.

Adn, 2. Lladdwyd Israel flaen y Phil-
istiaid] Sef yn nghylch 4,000 honynt, heb
i'r Philistiaid goUi nemawr, os un.
Adn. 3. Paham y taraiuodd yr Arglwydd

ni?] Uniawn y priodolai yr henuriaid eu haf-
Iwydd i law yr Arglwdd ; ond dylasent
wybod mai eu pechodau fel cenedl oedd yr
achos hyn, pen. iii. 11, a vii. 3. Cymerwn
atom o Silo arch cyfammod yr Arglwydd—
yr arwydd mawr hwnw bresenoldeb a chy-
mhorth Duw

; fel y cadwo hi ni law e'in

gelynion—fel hyn yr oeddynt yn ymddiried
yn yr arwydd bresenoldeb Duw, yn Ue yn
Nuw ei hun. Yr oedd yn arferiad gan hoU
genhedloedd y ddaear gymeryd eu duwiau a'u
creiriau gyda hwynt i ryfel.

Adn. 4. Felb/ y hohl a anfonodd i Silo\
Yr hon, yn ol Bunting, oedd 42 fiUdiroedd o
Ebenezer; ac a ddygasant oddiyno arch cyf-
ammod—yr hon a elwid feUy am fod Uecliau

y cyfammod ynddi ; Arglwydd y lluoedd—
gwel ar peu. i. 3 ; yr hwnsyddyn aros rhwng
y ceruhiaid—yr oedd cerubiaid ar ddau g\vr
y drugareddfa, neu gaead yr arch, rhwug pa
rai yr arhosai y Secina, neu yr arwydd go-
goneddus o bresenoldeb Duw : 'gweî ar Exod.
XXV. 17—28. Ac yno yr oedd dau fab Eli—yn gweinyddu yn y cyscgr, j rhai a ddaeth-
ant gyda'r arch i faes y gwaed.
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5 A phan ddaetli arch cyfammod yr
Arglwydd i'r gwersyll, holl Israel a

floeddiasant â bloedd fawr, fel y dad-

seiniodd y ddaear.

6 A phan glybu y Philistiaid lais y
floedd, hwy a ddywedasant, Pa beth

yw llais y floedd fawr hon yn ngwer-
syll yr Hebreaid ? A gwybuant mai
arch yr Arglwydd a ddaethai i'r gwer-

syll.

7 A'rPhilistiaid a ofnasant: o her-

wydd hwy a ddywedasant, DaethDuw
i'r gwersyll. Dywedasant hefyd, Gwae
ni : canys ni bu y fath beth o flaen

hyn.
8 Gwae ni: pwy a'n gwared ni o

law y Duwiau nerthol hyn? Dyma y
Duwiau a darawsant yr Aiff"tiaid â'r

holl bläau yn yr anialwch.

9 Ymgryfhewch, a byddwch wr,
O Philistiaid : rhao; i chwi wasanaethu

Adn. 5. Holl Israel a floeddiasant] Mevvn
gorfoledd hyderus am fuddugoliaeth ; fel y
dadsciniodd y ddaear—nes y cyrhaeddodd eu

hadsain dros y bryniau a thrwy y cymoedd,

fel y ciybu y Philistiaid yn Aphec.

Adn. 6. Pa heth yw llais y floedd fawr
hon?] Yroedd y Fhilistiaid yn methu deall

yr achos o'r gorfoledd hynod hwn yn mhlith

yr Israeliaid, a hwythau wedi cael eu gorch-

fygu mor ddiweddar. A gwybuant-^ ond odid

trwy ryw ysp'ivvyr a anfonasant i holi, mai
dyfodiad yr arch i'w plith oedd yr achos o'u

gorfoledd.

Adn. 7. Daeth Duw i'r gwersyW] Gan
feddwl mai un o eilun-dduwiau Israel oedd

yr arch ; neu gan gymeryd yn ganiataol, fel

yr Israeliaid, adn. 3, fod presenoldeb a gallu

Puw yn auwahanadwy oddiwrthi. Gwae ni

—gallwn weled oddiyma fod enw Duw Israel

yn arswydus hyd yn nod i addolwyr duwiau
ereiil, am fod son am ei allu a'i weithrediadau

efwedi ymdaenu i bob lle. Canys ni fa y
fath heth o flaen hyn—yn ein rhyfeloedd ni

âg Isiael, neu er pan ddaeth yr arch i Silo.

Yr oedd yr arch wedi bod o'r blaen gyda
byddin Israel wrth Jericho ; oud dichon na
wyddai y Philistiaid am hyny, a'u bod yma
yn c^olygu na fuasai y fath beth a hyn erioed

o'r blaen mewn unrhyw le. Hyd yn hyn yr

oeddynt wedi bod yn rhyfela â phobl Israel,

cnd yn awr tybient fod yn rhaid iddynt ryfela

â Duw Israel hefyd.

Adn. 8. P7vy a'n gioaredni o law y duw-
iau nerthol hyn?] Arferent eu dull paganaidd

eu hunain o lefaru, fel pe buasai gan Israel

lawer o dduwiau, megys yr oedd ganddynt
hwy. Yn yr anialioch—ymddeugys fod gan-

ddynt ryw wybodaeth ara helyntion Israel

trwy yr holl oesoedd, ac am y deg pla â'r

ihai y tarawodd Duw yr Aifftiaid yu amser
Moses : ond yr oedd eu gwybodaeth yn jm-
mhorfPaith iawn, pan y tybient mai yn yr an-

ialwch y dygwyddodd hyny: ac nid yw hyny
yn ihyfedd, pan yr ystyriom fod ararai gan-

noedd o flynyddau wedi myned heibio er pan
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yr Hebreaid, fel y gwasanaethasant
hwy chwi : byddwch wr, ac ymledd-
wch,

10 ÌI A'r Philistiaid a ymladdasant;
a lladdwyd Israel, a ffôdd pawb i'w

babell : a bu Uaddfa fawr iawn ; canys
syrthiodd o Israel ddeng mil ar hug-
ain o wr traed.

11 Ac arch Duw a ddaliwyd ; a dau
fab Eli, Hophni a Phinees, a fuant
feirw.

1

2

^ A gr Benjamin a redodd o'r

fyddin, ac a ddaeth i Silo y diwrnod
hwnw, â'i ddiUad wedi eu rhwygo, a
phridd ar ei ben.

13 A phan ddaeth efe, wele Eli yn
eistedd ar eisteddfa ger Uaw y íîordd,

yn dysgwyl : canys yr oedd ei galon ef

yn ofni am arch Duw. A phan ddaeth

y gr i'r ddinas, a mynegu hyn, yr
hoíl ddinas a waeddodd.

ddaethai Israel o'r Aifft, a bod cyfryngau hys-

bysiaeth yn dra anmherffaith yn eu plith.

Adn. 9. Ymgryfhewch, a hyddwch wr]
Neu byddwch ivrol. Llefarwyd hyn gan eu
cadfridog, i'r dyben i'w calonogi. Phag i

chwi wasanaethu yr Hehreaid—neu fod yn
gaethweision iddynt hwy, fel y buont hwy i

chwi yn amser Samson, Barn. x. 7, &c.

Adn. 10. AW Philistiaid a ymladdasant]
A ymladdasant yn ddewr a gwrol, nid yn
unig am eu rhyddid, ond hefyd am eu hein-

ioes ; a lladdwyd Israel—ddeng mil ar hug-

ain honynt ; a ffôdd pawb—o'r rhai a ad-

awyd yn fyw ; i'io babell—nid i'r gwersyll,

gyda bwriad i adnewyddu y frwydr ; ond ad-

ref at eu teuluoedd, wedi eu Uwyr orchfygu.

O'r blaen ni choUasant ond 4,000, adn. 2;
eithr yn awr, pryd yr oedd yr arch gyda
hwynt, collasant 30,000, i ddysgu iddynt nad
oedd yr arch ac ordinhadau Duw erioed wedi

eu bwriadu yn noddfa i bechaduriaid anedi-

feiriol, eithr yngysur i'r rhai edifeiriol.

Adn. 11. .^c arch Duw a ddaliwyd] Go-
ddefodd Duw hyn, (1) Yn gosp ar Israel am
ei chymeryd hi o'r cysegr heb ei ganiatâd ef,

ac ara osod eu hyder ar yr arch yn lle arno ef,

adn. 3. Ac, yn (2) Fel y caffai y Philistiaid

brawf trwyddi hi o allu Duw Israel yn eu

cospi hwy a'u duw Dagon, pen. v. 3—12. A
dau fab Eli—y rhai yn debygol a geisient

amddiffyn yr arch ; a fuant feirw—pe buasai

Eli yn gwneyd ei ddyledswydd trwy eu troi

hwynt o'r offeiriadaeth, gallasent fyw, er dan

warth ; ond yn awr cymerodd Duw y gwaith

i'w law ei hun, a gyrodd hwynt o'r byd trwy

gleddyf y Philistiaid.

Adn. 12. AH ddillad wedi eu rhwygo, a
phridd ar ei hen] Yr hyn oedd arwydd galar

a cbyfyngder yn mhlith pob cénedl : gwel Jos.

vii. 6, Job ii. 12, Exec. xxvii. 30. Dywed yr

luddewon mai Saul, wedi hyn brenin Israel,

ocdd y gr hwn.
Adn. 13. Wele FAi yn eistedd] Gerllaw y

porth ag oedd yn arwain tua Silo, adn. 18;

yn dysgwyl— am ryw newydd oddiwrth y

(
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14 A phan glywodd Eli lais y
waedd, eíe a ddywedodd, Beth yw
llais y cynhwrf yma? A'r gr addaeth
i mewn ar frys, ac a fynegodd i Eli.

15 Ac Eli oedd fab tair blwydd ar

bymtheg a phedwar ugain; a phall-

asai ei lygaid ef, fel na allai efe weled.

16 A'r gr a ddywedodd wrth Eli,

Myfi sydd yn dyfod o'r fyddin, myfi
hefyd a ffoais heddyw o'r fyddin. A
dywedodd yntau, Pa beth a ddy-
gwyddodd, fy mab ?

17 A'r genad a atebodd, ac a ddy-

fyddin ar faes y gwaed ; canys yr oedd ei

galon ef yn ofni am arch Duw—rhag iddi

syrthio i ddwylaw yPbilistiaid dienwaededig.
Er ei fod yn dad tyner a serchog, fel y gwel-
som ; eto yr oedd diogelwch yr arch yn gor-

wedd yn nes at ei galon ef na diogelwch ei

feibion, canys ni ddywedir ei fod yn ofni am
danynt hwy. Ajjhan ddaeth y gwr i'r ddin-
as—heibio Eli heb ei ganfod ; a mynegu hyn
—fel yr adroddir adn. 17 ; yr hoìt ddinas a
waeddodd—a da y gallasent; canys heblaw
fod hyn yn drallod i hoU Israel, yr oedd he-
fyd yn golled neillduol i Silo, am na ddy-
chwelodd yr arch byth mwyach yno. Fel
hyn eu canwyllbren hwy a symudwyd o*i le,

a'u dinas a ddaeth i'r dim, Jer. vii. 12, 14.

Adn. 14. A phan glywodd Eli lais y
waedd] Canys er nad allai ef'c weled, adn. 15,

eto yr oedd yn gallu clywed ysgrechiadau
athrist holl bobl y ddiuas. Ecth yw llais y
cynhwrfyma ?—hyny y\v, beth yw yr achos o
hono?
Adn. 15. A phallasai ci lygaid ef] Ac nid

rhyfedd hyny, gan ei fod bellach yn 98 mlwydd
oed.

Adn. 16. Pa heth a ddygioyddodd,fy mab 7]

Enwad tyner a serchog, i'w dueddu ef i fyn-

egu y cwbl yn onest a diymattal. Fel j-e dy-
wedasai, A fu brwydr rhwng Israel a'r Phil-
istiaid? ac os felly, pa fodd y bu? pwy a
orchfygodd ?

Adn. 17. A'r genad a atcbodd] Ni bu er-

ioed genadwri fwy trallodus mewn cyn lleied

eiriau, ac yn cynwys y fath amrywiaeth o ne-

wyddion drwg, a phob un yn waeth na'r llall

hyd yr olaf (1) Israel a ffôdd o flaen y
Philistiaid!—yr oedd fod i weddiU Israel ffoi

flaen eu gelynion yn ddrwg ; ond fod iddynt
ffoi flaen y fath elynion a'r Philistiaid, oedd
waeth fyth ; canys gallent ddysgwyl bellach i

gadwynau eu caethiwed gaeí eu gwneuthur
yn gryfach a thnach nag erioed. (2) A bu
hefyd laddfafawr yn mysg y hobl!—gallasai

fföedigacth gymeryd lle heb i ryw lawer gael
eu lladd yn flaenorol ; ond yn yr achos hwn
yr oedd deng mil ar hugain o brif ryfelwyr
Israel yn gorwedd yn feirw ar faes y gwaed,
adn. 10. (3) A'th ddau fab hefyd\ Jlophni
a Phinees, afuantfcino

!

—gallasai cynifer a
hyny o ryfelwyr syrthio, heb i'r offeiriaid
hefyd gael eu rhoddi i'r cleddyf : ond wrth
glywed fod ei ddau fab, unig obaith ei deulu,
wedi eu Uadd, ac wedi cael eu gwthio yu ddi-

symwth i wyddfod eu Barnwr yn eu pechod'

wedodd, Israel a ffôdd o flaen y Phil-

istiaid; a bu hefyd laddfa fawr yn
mysg y bobl ; a'th ddau fab hefyd
Hophni a Phinees, a fuant feirw, ac
arch Duw a ddaliwyd.

1

8

A phan grybwyllodd efe am arch
Duw, yntau a syrthiodd oddiar yr
eisteddle yn wysg ei gefn gerllaw y
porth ; a'i wddf a dorodd, ac efe a fu
farw : canys y gr oedd hen a thrwm.
Ac efe a farnasai Israel ddeugain
mlynedd.

19 ^ A'i waudd ef, gwraig Phinees,

öM, yr oedd hyu yn newydd trymach i'w

deimladau ef, fel tad tyner, na'r cwbl. (4)
Ac arch Duw a ddaliwyd^—âyma. y newydd
gwaetbaf oll, nid yn unig ynddo ei hun, ond
hefyd i deimladau EIi ; 'canys yr oedd ei

galon ef yn ofni am arch Duw,* adn. 13.

Parai hyn nid yn unig i Israel gael eu dian-

rhydeddu yn ngolwg y Cenhedloedd, ond he-

fyd i enw Jehofa gael ei gablu ganddynt : ac

heblaw hyny, yr oedd yn arwydd fod Duw
wedi cilio oddiwrth Israel, ac nad oedd dim
yn eu haros ond llwyr ddinystr eu crefydd

a'u cenedl ! Fel hyn ni a welwn fod cenad-

wri ygr yn bedair rhan, a phobun yn waeth
na'r llall hyd y diwedd.—Y mae swyddogion
milwraiddhen adiweddar wedi bod yn hynod
am gyfleu cryn lawer o hysbysrwydd mewn
ychydig eiriau. Ar ol i Iii'l Cesar Iwyr orch-

fygu Pharnaces, brenin Poutus, efe a ysgrif-

enodd Iythyr at senedd Ehufain, yr h'Yn ni

cliynwysai ond tri gair, Veni, Vidi, ìici—
'daethym, gwelais, gorchfygais.' Ar ol i'r

Llyngesydd llaivke Iwyr orchfygu llynges

Ffrainc yn 1759, efe a ysgrifenodd fel y can-

lyn at Sior II: ' Cymerais, llosgais, a dyfeth-

ais hoU Iyuges Ffrainc' Ka]ìoleo7i Biiona-
jyarte, cadfridog byddinoedd Ffrainc yn yr

Eidal, yn 1796, a ysgrifenodd at Josejjhine ei

wraig y pryduawn cyn iddo ymosod ar fyddin

Alvanizi, y prif swyddog amherodrol :
' De-

main fattaquerai l'enemie, je le batírai, et

J'en fnirai— ' y fory ymosodaf ar y gelyn,

baeddaf hwvnt, a therfynaf y gorchwyl.' Efo
a wnaeth felly, a therfynwyd y rhyfel am y
flwyddyn hòno. Ni chawn yn yr anghreifft-

iau hyn, er mor ragorol ydynt, fawr fwy nag
nn meddylddrych ; tra y mae cecadwri y
Benjaminiaid yn y testyn yn cynwys^ear,
a'r rbai hyny o'r fath fwyaf pwysig a chyn-
wysfawr a ellid eu traethu.

Adn, 18. .4 phan grybwyUodd efe am arch
Duw] Tra yr oedd y genad yn mynegu am
fföedigaeth Israel, am laddfa fawr yn eu
mysg, ac am farwolacth ei feibion ei hnn,
daliodd EIi rywfodd dan yr hoU newydd ath-

rist ; ond pan grybwyllodd efe am ddal arch

Duw, yr oedd y peth yn rhy drwm iddo allu

ymgynal dano : syrthiodd oddiar ei eisteddle

mewn llewyg, a dadgymalodd esgyrn ei wddf,
neu ei gefn, fel y mae gan y lxx, a bu farw !

Gwelwn yma gyfiawn farn Duw ar EIi a'i

feibion ! Ond a allwn ni feddwl i'r g\\-r hwa,
pa ro vifeius bynag yn ei ymddygiad tuag at

ei f «' Mcrafradus, yr byn a darddai yn frrj

20«



Ichahod. 1 SAMUEL V. Y?' arch yn nh Dagon.

oedd feichiog, yn agos i esgor : a phan
glybu son ddarfod dal arch Duw, a

marw o'i chwegrwn a'i gr, hi a ym-
grymodd, ac a glafychodd: canys ei

gwewyr a ddaeth arni.

20 Ac yn nghylch y pryd y bu hi

farw, ydywedodd y gwrageddoeàá yn
sefyll gyda hi, Nac ofna; canys es-

goraist ar fab. Ond nid atebodd hi,

ac nid ystyriodd.

21 A hi a alwodd y bachgen Icha-

bod; gan ddywedyd, Y gogoniant a

ymadawodd o Israel
;
(am ddal arch

Duw, ac am ei chwegrwn a'i gr)

22 A hi a ddywedodd, Y gogoniant

a ymadawodd o Israel : canys arch

Duw a ddaliwyd.

PENNOD V.

A 'R Philistiaid a gymerasant arch
-^ Duw, ac a'i dygasant hi o Eben-
ezer i Asdod.

2 A'r Philistiaid a gynierasant arch

Duw, ac a'i dygasant i mewn i d
Dagon, ac a'i gosodasant yn ymyl
Dagon.

3 ^ A'r Asdodiaid a gyfodasant yn
fore dranoeth; ac wele, Dagon wedi

oddiar dawelwch ei dymher, nag oddíar aw-

ydd i gefnogi drygioni, fyned i goUedigaeth ?

Na ato Duw ! Ni choUwyd neb erioed a fu-

ont feirw yn y fath deimladau daionus a chref-

yddol, ac yn y fath bryder dros ogoniant Duw
a'i arch. Ac efe a farnasai Israel ddeugain

mlynedd—gan ei fod wedi dechreu ar ei swydd

pau yn 58 mlwydd oed.

Adn. 19. A% waudd ef) Sef merch-yn-

Eghyfraith Eli ; oedd feichiog, yn agos i es-

gQj-—ond nid oedd yn gwbl ar ben ei hamser,

obiegid ymddengys i'w gwewyr ddyfod arni

cyn yr amserdyladwy, oherwydd ei dyrhryn.

A phan glyhu son ddarfod dal arch Duio—eü-
wir daliad yr arch ynmlaonaf yma, fel y peth

inwyaf gofìdus i feddwl y wraig dduwiol hon
;

a marw oH chwegrwn a'i gwr—sonir am far-

wolaeth Eli ei thad-yn nghyfraith oflaen eiddo

Phinees ei gr, am'fod marwolaetb yr arch-

offeiriad bob araser yn achos o alar mawr gan

Loll Israel. IIi a ymgrymodd—neu a aeth

ar ei gliniau, fel yr arwydda y wreiddiol ; ac

a glafychodd—ä?.etii ei gwewyr yn mlaen cyn

yr araser, o herwydd ei goüd a'i braw, a

phrofodd yn angeuol iddi.

Adn. 20. Ac yn nghylch y pryd y hu hi

farw] Yr hyn a ddygwyddodd yn ebrwydd

ar ol iddi esgor; dywedodd y gwragedd—Y
rhai oeddynt yn gweini iddi yn yr aragylch-

iad hwnw ; Nac ofna—íel pe dywedasent, Y
mae y gwaethaf drosodd, canys y mae y plent-

yn wedi ei eni, ac y mae hwnw yn fab. Ond
nid atebodd hi— ara fod ei gofid penaf hi yn

fwy yn nghylch yr arch nag yn nghylch ei

gwewyr; ac nid ystyriodd—ni chymerai ddlm

sylw o'r hyn a ddywedid wrthi, fel ag i ' law-

enhau am eni dyn i'r byd,' loan xvi. 21.

Adn. 21. .á hi a alwodd y bachgen Icha-

hod] Yr byn a arwydda yn Uythyrenol, Fa
le y mae y gogoniant 7 Ac yn wir yn mha le

yr oedd, pan yr oedd byddin Israel wedi ei

gorchfygu gan y Philistiaid, yr oíTeiriaid wedi

eu lladd, y barnwr wedi marw, ac arch yr

Arglwydd wedi ei dal ! Y gogoniant a ym-
adawodd o Israel— y rhai hyn yw geiriau y
fam, fel rheswm dros roddi yr enw Ichabod

i'w bachgen. Am ddal arch Duw, ac am ei

chwegrwn aH gwr—y mae yn debyg mai geir-

iau y gwragedd yw y rhai hyn, yn egluro i'w

gilydd ei rheswm hi am ddywedyd fod y go-

goHÌaut wedi ymadael o Israel.

Adn. 22. A hi a ddywedodd] I egluro idd-

ynt yn Uawnach ei meddwl hi wrth roddi yr
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enw hwn i'w mab, ac wrth ddywedyd fod y
gogoniant wedi ymadael o Israel ; canys arch

Duw a ddaliwyd—yr hon oedd unig ogoniant

Israel. Nid oedd ei gr hi wedi bod o nera-

awr ogoniant i Israel; ac nid oedd Elî

chwaith, yn enwedig yn ei flynyddoedd diw-

eddaf, wedi bod ond o ychydig o ogoniant idd-

ynt : ond yr oedd caethgludiad yr arch gan y
Philistiaid, yr hon oedd yr arwydd gogonedd-

us breswyliad Duw yn eu mysg, yn ddigon

reswm ei hun dros ddywedyd fod y gogon-

iant wedi ymadael o Israel. Fel hyn yr oedd

caethgludiad yr arch yn blino mwy ar feddwl

y wraig dduwiol hon na marwolaeth ei

chwegrwn a'i gr.

PEN. V. Adn. \. AW Philistiaid a gymer-
asant arch Duw] Goddefodd Duw hyn, ebai

Abarbinel, (1) Am fod yr Israeliaid, o her-

wydd eu pechodau, yn annheilwng o gael yr

arwydd hwn o'r presenoldeb dwyfol yn eu

plith. (2) Ara fod eilunaddoliaeth Mica yn
aros fyth yn y tir, Barn. xvii. 1, &c. (3) Am
i bechodau yr ofí^eiriaid gytfroi Duw i roddi i

fyny yr arch, yr hon oedd yn eu dwylaw hwy
pan eu lladdwyd. (4) Am i'r Isiaeliaid gy-

raeryd yr arch i'r rhyfel heb ymgynghori ä

Duw. (5) Ac am fod Duw yu penderfynu

ariilygu ei allu hyd yn nod yn mhlith gelyn-

ion Ìsrael. Ac aH dygasant hi o Ebenezer—
lle yr oedd Israel yn gwersylîu cyn y frwydr,

pen. iv. 1 ; i Asdod—un o'u prif ddinasoedd,

yr hon hefyd a elwid Azotus, Act. viii. 40.

Adn. 2. / d Dagon] Yr oedd yn arferiad

yn mhlith pob cenedl i gyflwyno yr yspail a

gymerid oddiar elyn i'w duwiau, (1) Fel

diolch-offrwm am yr help ag y tybient eu

bod wedi ei gael ganddynt ; ac, (2) Fel

prawf fod eu duwiau hwy yn drech nag eiddo

y gelyn. Pan y darfu i'r Philistiaid orchfygu

Saul, gosodasant ei arfau ef yn nh Astaroth,

pen. xxxi. 10 ; a phan laddodd Dafydd Goli-

ath, efe a ddododd ei gleddyf yutau yn mhab-

ell yr Arglwydd, pen. xxi. 8, 9. Cawn wedd-

illion o'r arferiad yma yn ngosodiad lluna-

manau a banerau a gymerwyd oddiar ein

gelynion, i fyny mewn rhai o'n heglwysi.

Diamau mai i anrhydeddu Dagon, ac i ddir-

mygu Duw Israel, a sarhau a brawychu ei

bobl ef, y gosodasant hwy yr arch yn nheml
Dagon.
Adn. 3. AW Asdodiaid a gyfodasant yn

fore dranoeih] Yn debygol i 'addoli Dagoa
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syrthio i lawr ar ei wyneb, gerbron
arcli yr Arglwydd. A hwy a gymer-
asant Dagon, ac a'i gosodasant eil-

waith yn ei le.

4 Codasant hefyd yn fore dranoeth

;

ac wele, Dagon wedi syrthio i lawr ar

ei wyneb, gerbron arch yr Arglwydd

:

a phen Dagon, a dwy gledr ei ddwy-
law, oedd wedi tori ar y trothwy;

corff Dagon yn unig a adawyd iddo

ef.

5 Am hyny ni sathr oíFeiriaid Dag-
on, na neb a ddelo i mewn i d Dag-
on, ar drothwy Dagon yn Asdod,
hyd y dydd hwn.

6 A thrwm fu llaw yr Arglwydd ar

yr Asdodiaid ; ac efe a'u dystry wiodd
hwynt, ac a'u tarawodd hwynt, sef

Asdod a'i therfynau, â chlwyf y
marchosfion.

cyn myned at eu gorchwylion ; ac wele Dag-
on wedi syrthio i lawr ar ei xvyneh gerbron
arch yr Árglwydd—fel pe buasai yn gwarog-
aethu iddi, ac yn cydnabod goiuchaíiaeth yr
arch arno ei hun. A hwy a gymerasant Dag-
on—gan nas gallai eu duw gwael ei gynorth-
wyo ei hun ; ac a'i gosodasant eilwaith yn ei

le—gan feddwl mai o ddamwain y syrtliiasai.

Adn. 4. Ac ivele Dagon locdi syrthio] Y
noson hòno hefyd, fel y nos o'r blaen. A
phen Dagon, a dwy gledr ei ddicylaw, oedd
wedi tori—sef wedi eu tori ymaith oddiwith y
coríF. Y pen yw sedd doethineb, a'r dwylaw
yw offerynau gweithrediad ; ac ysgarwyd y
ddau oddiwrtho, i ddangos nad oedd ganddo
ddoethineb na nerth i'w amddiíFyn ei hun na'i

addolwyr. Corjf Dagon yn unig a adaicyd
iddo ef—Ileb. 'yn unig Dagon a adawyd
iddo ;' neu yr hanner isaf, yr hwn oedd ar lun
pysgodyn ; cauys y mae dag, yn yr Hebraeg,
yn arwyddo 'pysgodyn.' 'Sylwyd ar Baru.
xvi. 23, fod y duw hwn yn debyg i fôr-for-
WYN, neu fod yr hanner uwchaf iddo yn debyg
'ifenyw, a'r hanner isaf yn debyg i hysgodyn.
Cafodd yr oU ag ydoedd ddynol ynddo ei dori

oddiwrth yr hyn ag ydoedd ar \un jyysgodyn ;

ac yr oedd hyny yu brawf o gyfryugiad dwyfol
yn y mater.
Adn. 5. Am hyny ni sathr oeiriaid Dag-

ori\ Wrth fyned i'r deml i offrymu iddo ; na
neb a ddelo i mewn—i'w addoli ef ; ar droíh-
wy Dagon— naill ai am y tybient fod y
trothwy hwnw yn santaidd, trwy i'w duw
gyffwrdd âg ef ; ncu ynte o atgasrwydd ato,

am i'w duw gael ei anafu arno. Tiefnwyd
fel hyn gan ragluniaeth ddwyfol fod iddynt
hwy, trwy ddefod grefyddol o'r eiddynt eu
hunain, fytholi eu gwarth eu hunain, anni-
gouolrwydd eu haddoliad, a rhagoriaeth Duw
Israel. Ilyd y dydd hwn—pryd yr oedd Sa-
muel yn ysgrifenu yr hanes. Meddylir fod
cyfelriad at y ddefod hon yn Seph. i. 9 : gwel
ysylwadau yno.

Adu. G. A thricm fu llaw yr Arglwydd]
Nid yn unig ar Dagon, oud liefyd ar ei addol-
wyr ef yji Asdod a'r holl wlad oddiamgylch

;

7 A phan welodd gwr Asdod mai
felly yr oedd, dywedasaut, Ni chaifif

arch Duw Israel aros gyda ni: canys
caled yw ei law ef arnom, ac ar Dag-
on ein duw.

8 Am hyny yr anfonasant, ac y
casglasant holl arglwyddi y Philist-

iaid atynt ; ac a ddywedasant, Beth
a wnawn ni i arch Duw Israel ? A
hwy a atebasant, Dyger arch Duw
Israel o amgylch i Gath. A hwy a
ddygasant arch Duw Israel oddiam-
gylch yno.

9 Ac wedi iddynt ei dwyn hi o am-
gylch, bu llaw yr Arglwydd yn erbyn

y ddinas â dinystr mawr iawn : ac efe

a darawodd wr y ddinas o fychan
hyd fawr, a chlwyf y marchogion
oedd yn eu dirgel-Ieoedd.

10 Am hyny yr anfonasant hwy

ae efe a\i dystrywiodd hwynt—lawer o Lon-
yut, ond odid trwy ryw bla angherddol ; ac
a'u tarawodd hwynt—sef y lleill, y rhai ni

buant feirw o'r pla, adn. 12; ä chlwyf y
marchogion—sef y llcdGwigwst, fel y medd-
ylir, neu y piles gwaedlyd, Deut. xxviii. 27.
Ymddengys mai rbyw anhwyldeb yn yr eis-

teddfa a olygir, yr hwn a'u hanalluogai ifarch-
ogaeth neu eistedd. Y mae y lxx a'r Yll-
GATE yn chwanegu yma, ' A dinasoedd a
maesydd yr hoU fro hùno a rwygwyd i fyny,

a Uygod a ymddangosasant, a dinystr angeuoi
mawr oedd yn y ddiuas.' Dywed Houbigant
füd y chwanegiad hwn yn wreiddiol yn y tcs-

tyn Hebreig; a dyry hyn i ni reswm am y
llygod aiir a anfonwyd wrth adfer yr arch,
pen. vi. 4, 5.

Adu. 7. Ni chaiff arch Diiw aros gyda ni]
Am y tybient mai hi oedd yr achos o'r farn

hon arnynt. Yn awr agorwyd eu iiygaid i

ganfüd, er iddynt hwy orchfygu Israel, nas
gallent sefyll o flaen Duw Israei.

Adn. 8. Casglasant holl arglwyddi y Phil-
istiaid] I ynigynghori pa beth i'w wneyd â'r

arch, neu i edrych ai yr aich oedd y gwir
achos o'u trallod. Dyger arch Duw Isracl o
amgylch i Gath—diuas arall yn perthyu i'r

Phiiistiaid, oddeutu pum milldir o Asdod.
Dichon fod rhai o honynt yu j^riodoli y trailod

hwn ar yr Asdodiaid i ryw achos naturiol; a
luynent i'r aich gael ei dwyn oddiamgylch o
le i le, i edrych pa effaith a gai hyny ; ac os

byddai i'r un trallod ddygwydd yn mhob man
lle yr elai, yna yr oedd yu rhaid iddynt gasglu
mai barn ydoedd oddiwrth Dduw lírael.

Adn. 9. Bu Ilaw yr Arglwydd yn erbyn y
ddinas] Sef dinas Gath, yr un modd ag y bu-
asai yn Asdod. O fychan hyd fawr—y ty-

lawd a'r cyfoethog, a'r ieuanc yn gystal a'r

hen. A chìwyfy marchogion oe'dd yn eu dir-

gel-Ieoedd
—

'neu yn 'dumewnol' iddynt, yr
hwn yr addefir ei fcd y math gwaethaf o'r

lledewigwst, nid yn unig am ei fod yn fwy
poenus, ond hefyd yn fwy anhawdd i'w fedd-
yginiaethu.

Adn. 10. Am hyny yr anfonasant hicy
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arch Duw i Ecron. A phan ddaeth
arch Duw i Ecron, yr Ecroniaid a
waeddasant, gan ddywedyd, Dygas-
ant atom ni o amgylch arch Duw Is-

rael, i'n Uadd ni a'n pobl.

1

1

Am hyny yr anfonasant, ac y
casglasant holl argiwyddi y Philist-

iaid ; ac a ddywedasant, Danfonwch
ymaith areh Duw Israel, a dychweler
hi adref ; fel na laddo hi ni a'n pobl

:

canys dinystr angeuol oedd trwy yr
holl ddinas ; trom iawn oedd llaw

Duw yno.
12 A'r gwr, y rhai ni buant feirw,

a darawyd â chlwyf y marchogion

:

a gwaedd y ddinas a ddyrchafodd e'r

nefoedd.

PENNOD VI.

A BU arch yr Arglwydd yn ngwlad
-^ y Philistiaid saith o fìsoedd.

2 A'r Philistiaid a alwasant am yr
offeiriaid ac am y dewiniaid, gan ddy-

arch Dim i Ecron] Dinas Philistaidd arall,

oddeutu saith miUdir i'r gogledd-ddwyrain o

Gath. Yr Ecroniaid a waeddasant—wrth
"weled fod dinystr angeuol yn rhedeg trwy yr
hoU ddinas, yr un modd ag y gwuaethai yn
Asdod a Gath, adn. 11.

Adn. 11. Danfonwch ymaith arch Duw
Israel] I wlad Israel, neu i Bbenezer, o'r lle

y cymeraseut hi ; fel na laddo hi ni a'n pobl
—oU gyda'u gilydd ; canys yr oedd wedi
Uadd llawer eisioes trwy yr hoU ddinas: trom
iawn oedd llaw Duio yno—yn llawer trym-
ach nag yn Asdod a Gath.
Adn. 12. A'r giür, y rhai ni buant feirw]

O'r pla dinystriol ; a darawyd â chlwyf y
marchogion—fel na ddiangodd neb rhag un
o'r ddwy fFrewyll : a gioaedd y ddinas a
ddyrchafodd i'r nefoedd—nid mewn gweddi
at y gwir Dduw, ond mevm gofid ac alaeth o

herwydd eu dolur a marwolaeth eu cyfeiUion:

ymadrodd diarebol am waedd ddirfawr.

PEN. VI. Adn. \. A bu arch yr Argl-
wydd yn ngwlad y Philistiaid] Neu, fel y
mae rhai yn ei gyfieithu, ' yn maes y Phil-

istiaid ;' saith o fisoedd—cadwasant hi cyhyd
a hyny, trwy eu bod yn hwyrfrydig i ymadael
â'r fath drysor hynod, ac yu awyddusi wneyd
pob ymdrech i'w chadw. Tybia rhai, ar ol

iddynt fethu ei chadw yn y dinasoedd, iddynt

ei hanfon i'r ìaaes agored, lle y bu yn achlys-

ur i ddifwyno y tir a'i gynyrch, adn. 5.

Adn. 2. A'r Philistiaid a alwasant am yr
offeiriaid] Os ofFeiriaid Dagon oedd y rhai

hyn, ac nid oíFeiriaid o Israel, rhaid eu bod yn
wybodus nid yn unig yn nefodau eu crefydd

eu hunain, ond hefyd yn hanes a helyntion

Israel, adn. C. Dewiniaid—rhai yn proíí'esu

gwybod pethau dyfodol iieu guddiedig trwy
ramantu, &c. Gwel ar Deut. xviii. 10, 11.

Beth a wnairn ni i arch yr Arglwydd?—
Heb. ' JEnoFA.' Dyma y waith gyntaf idd-

.

ynt ei galw yn ' arch Jehofa }' ac ymddcngys
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wedyd, Beth a wnawn ni i arch yr
Arglwydd ? hysbyswch i ni pa fodd
yr anfonwn hi adref.

3 Dywedasant hwythau, Os ydych
ar ddanfon ymaith arch Duw Israel,

nac anfonwch hi yn wâg; ond gan
roddi rhoddwch iddo offrwm dros
gamwedd : yna y'ch iachêir, ac y
bydd hysbys i chwi paham nad ym-
adawodd ei law ef oddiwrthych chwi.

4 Yna y dywedasant hwythau, Beth
fydd yr offrwm dros gamwedd a rodd-
wn iddo ? A hwy a ddywedasant,
Pump o ffolenau aur, a phump o
lygod aur, yn ol rhif arglwyddi y
Philistiaid ; canys yr un bla oedd ar-

noch chwi oll, ac ar eich arglwyddi.
5 Am hyny y gwnewch luniau eich

ffolenau, a lluniau eich llygod sydd
yn difwyno y tir ; a rhoddwch ogon-
iant i Dduw Israel : ysgatfydd efe a
ysgafuha ei law oddiarnoch, ac oddiar
eich duwiau, ac oddiar eich tir.

eu bod yn dechreu meddwl erbyn hyn fod

Duw Israel yn fwy na'r hoU dduwiau.
Adn. 3. Nac anfonwch hi yn wâg] Gan yr

ymddengys eich bod yn euog o gamwedd yn
ei erbyn ef, anfonwch iddo offrwm dros y cam-
wedd hwuw gyda'r arch. Yna y'ch iachéir—
yr ystyr yw, Os iachêir chwi yn ganlynol i

anfoniad yr arch a'r oíFrwm, bydd yn hysbys
i chwi paham nad ymadawodd ei farnedig-

aethau ef oddiwrthych cyn hyn, sef am gadw
honoch ei arch ef ; ac os na iachêir- chwi,

bydd hyny yn brawf nad yr arch yw yr achos

o'ch trallod.

Adn. 4. Pump offolenau aur] Neu ddarn-
au aur wedi eu gwneyd ar lun ffolenau, am
mai yn y rhan hòno o'r coríF yr oedd ciwyf y
marchogion, yr hwn a osodid allan trwy y
lluniau hyny. Gan nas gellid gwneyd llun y
dolur, yr oeddynt i wueyd llun y rhan hòno
o'r corff lle yr oedd y dolur. A phump o

lygod aur—neu luniau y llygod a ddifwynas-

ent y tir trwy ddinystrio ei íFrwythau. Yn
cl rhif arglwyddi y Philistiaid—y rhai oedd-

ynt bump, ac a oeddynt ond odid i ddwyn
traul yr oíFrymau hyn : ond gwel ar adn. Í8.

OfFryment y rhai hyn, nid o ddirmyg ar Dduw
Israel, cauys yr oeddynt yn ewyllysio enniU

ei fFafr ef trwy hyny ; ond yn brawf o'u hym-
ostyngiad, fel, trwy roddi iddo yr arwydd hwn
o'u cywiiydd a'u trueni, y gallent ennill ei

dosturi ef. Yr oedd ynarferiad yn mhlith yr

hen genhedloedd i gysegru i'w duwiau y fath

gofebau o'u gwaredigaethau ag a arddanghos-

ent y drygau oddiwrth ba iai y rhyddhawyd
hwynt ; a dywed Tavernier fod hyn yn ar-

feriad yn mblith yr Indiaid hyd heddyw.

Adn. 5. A lluniau eich llygod sydd yn di-

fwyno y tir] Dywedir ílid llygod yn difwyno

tir Palestina i ryw raddau bob amser ; ac oni

bae fod yno adar yn eu dyfetha, mai priit y
ceid cnv.'d : ond diamau fod mwy o honynt ar

yr achlysur hwn nag arferol. Dywed Aris-

totU i gnydau cyfain gael eu Uwyr ddyfötliÄ
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6 A phaham y caledwch chwi eich

calonau, megys y caledodd yr Aiíft-

iaid a Pharao eii calon ? pan wnaeth
efe yn rhyfeddol yn eu plith hwy, oni

oUyngasant hwy hwynt i fyned ym-
aith?

7 Yn awr gan hyny gwnewch fèn

newydd, a chymerwch ddwy fuwch
flith, y rhai nid aeth iau arnynt ; a
deliwch y buchod dan y fèn, a dyg-

w ch eu lloi hwynt oddiar eu hol i d

:

8 A chymerwch arch yr Arglwydd,
a rhoddwch hi ar y fèn ; a'r tlysau

aur, y rhai a roddasoch iddi yn off-

rwm dros gamwedd, a osodwch mewn
cist wrth ei hystlys hi, a gollyngwch
hi i fyned ymaith.

9 Ac edrychwch, os â hi i fyny ar

hyd ífordd ei bro ei hun i Bethsemes

;

yna efe a wnaeth i ni y mawr ddrwg
hwn : ac onidê, yna y cawn wybod

gan lygod mewn un noson : gwel ar pen. v. G.

Rhoddwch ogoniant i Dduw Israel— cydna-
byddwch trwy yr anrheg hon mai oddiwrtho
ef y daeth y pläau hyn, a bod ganddo allu i'w

symud, yn gystal a nerth i drymhau ei law
arnoch chwi, eich duwiau, a'ch tir.

Adn. 6. A phaham y caledwch chwi eich

calonau, ^c.] Gellir casglu oddiyma fod rhai

o'r Philistiaid am gadw yr arch fyth yn eu
meddiant, er fod ereill am ei hanfon hi ym-
aith. Gwyddai yr ofFeiriaid a'r dewiniaid hyn
rywbeth am farnau Duw ar yr Aiíftiaid a

Pharao yn y deg pla, o herwydd iddynt hwy
galedu eu calon i gadw Israel yn eu gwasan-
aeth ; ac na pheidiodd y pläau hyny nes idd-

ynt eu gollwng hwynt ymaith : ac ofnent mai
felly y byddai yn eu plith hwythau os na oll-

yngent ymaith yr arch.

Adn. 7. Giuneicch fèn ncwydd] Gorchy-
mynid hyn er anrhydedd i'r arch, fel na fydd-

ai iddi gael ei halogi trwy fèn na buchod a
ddefnyddid at wasanaeth gyffredin. A chy-

menoch ddwyýuwch flith—sef rhai yn rhoddi

llaeth, ac yn berchen lloi. Yr oedd y math
yma o fuchod yn cael eu dewis hefyd er mwyn
cael gwybodaeth amlycach o gyfryugiad Je-
HOFA yn nygiad yr arch i wlad Israel, ac yu

y pläau, adu. 9 ; canys byddai buchod annghy-
nefin â'r iau yn debyg o wylltio, gwingo, a
chroes-dynu, yn lle myned ar hyd y ffordd

uniawn ; a byddai vhai â lloi ganddynt, yn
debyg o droi adref at eu Uoi, yn lle myned yn
mlaen ar eu talth.

Adn. 8. AW tlysau aur] Sef lluniau y fFol-

enau a'r llygod, adn. 4 ; y rhai a roddasoch
iddi—sef i'r arch ; Saes. iddo, sef i Dduw rr
arch, adn. 3. Gollyngwch hi % fyned ymaith
—heb un gyrwr i arwain y buchod. í)ywed
yr luddewon iddynt eu gosod mewn man lle

yr oedd tair ffordd yn cydgyfarfod, un o ba
rai yn unig a arweiniai i wíad Israol ; ac i'r

buchod fyned ar hyd hòno, yr hyn oedd yn
arwydd eu bod dan dywysiad dwyfol.

Adn. 9. / Bethsemes] Dinas offeiriadol yn

nad ei law ef a'n tarawodd ni ; ond
maì damwain oedd hyn i ni.

10 ^ A'r gwr a wiiaethant felly :

ac a gymerasant ddwy fuwch flithion,

ac a'u daliasant hwy dan y fèn, ac a
gauasant eu lloi mewn t :

11 Ac a osodasant arch yr Argl-
wydd ar y fèn, a'r gist a'r llygod aur,

a îluniau eu íîoìenau hwynt.
12 A'r buchod a aethant ar hyd y

ffordd uniawn i ffordd Bethsemes

;

ar hyd y brif-fl'ordd yr aethant, dan
gerdded a brefu, ac ni throisant tua'r

llaw ddeau na thua'r aswy : ac argl-

wyddi y Philistiaid a aethant ar eu
hol hyd derfyn Bethsemes.

13 A thrigoUon Bethseraes oedd yn
medi eu cynauaf gwenith yn y dyíf-

ryn : ac a ddyrchafasant eu llygaid,

ac a ganfuant yr arch ; ac a lawen-
ychasant wrth ei gweled.

llwyth Juda, oddeutu saith milldir i'r gog-
ledd Ecron. Mai damwain oeddhyn i ni—
dywedir fod y gair Hebreig miJcreh, a gyfieithir

yma damwain, yn deilliaw oddiwrth Jcarah,

cydgyfarfod, cyduno ; a'i fod yn arwyddo dy-
gwyddiad a fyddo yn codi yn naturiol oddi
wrth y fath achosion cyd-darawiadol ag a
raid, ynol trefn a natur petliau, roddi bodaeth
iddo. Fel hyn galla55ai awyr afiach, agerau
llygredig, neu luniaeth gwael, wedi ei acliosi

gan brinder cyffredinol, gynyrchu y dolur dan
sylw ; ac i rywbeth o'r fath yma y priodolas-

ent ef, oni buasai i'r prawfiadau ereill gymer-
yd lle. Dyry hyn i ni olygiad priodol ar
ddamwain ; a dengys i ni ei bod yn beth mor
ddibynol ar ddwyfoì ragluniacth a dim a all

fod ; îe, mewn gair, mai rhanau o'r llywodr-
aeth ddwyfol yw y dygwyddiadau hyn.
Adn. 10. A'r grcf/r a icnacthant 'felly] Yn

union fel y cynghorwyd hwynt gan yr offeir-

iaid a'r dewiniaid yn adn. 7, 8.

Adn. 11. Ac a osodasant arch yr Argl-
wyddar yfcn] Er mai y Philistiaid a wnaeth-
ant hyn, eto ni laddwyd hwynt am gyffwrdd
â'r arch, fel y lladdwyd Uzzah ar ol hyn, er
mai Lefiad ydoedd, 2 Sam. vi. 6, 7. Ý mae
Duw yn goddef i bethau gael eu gwneyd gan
ei elynion yn eu hanwybodaeth, y rtíai nas
goddefa efe i'w bobl eu gwneuthur, y rhai a
droseddant yn ngwyneb gwybodaeth well.

Adn. 12. A'r huchod a aethant ar hyd y
ffordd uniaum] Heb sefyll ar y ffordd, na
throi i un groesffordd, na chynyg dychwelyd
at eu lloi, er nad oedd neb gyda hwynt i'w
gyru, yr hyn a ddengys eu bod dan areiniad
Duw ei hun. Dati gerdded a hrefu—wrth
gerdded yr oeddynt yn brefu am êu lloi ag
oeddynt gartref, yr hyn a ddanghosai eu serch
naturiol hwy atynt, gwybodaeth o'u colli, a
hiraeth am danynt. Feí hyn yr oedd natur
yn gweithredu ynddynt, a gallu goruwchnat-
uriol yn gweithredu arnynt, gan beri iddynt
hwythau weithredu yn groes i natur. Ac 'ar-

glwyddiy Philistiaid aatihant ar eu hol—mà
o'u blaen i'w harwain, nac witb eu hochr i'w

2or



Lladd gwr Bethsemes 1 SAMUEL VI. am edrych ir afch.

14 A'r fèn a ddaeth i faes Josua y
Bethseraesiad, ac a safodd yno ; ac

3^no yr oedd maen mawr ; a hwy a

iioUtasant goed y fèn, ac a offrymas-

ant y buchod yu boeth-oífrwm i'r Ar-

giwydd.
15 A'r Lefiaid a ddisgynasant arch

yr Arglwydd, a'r gist yr hon oedd

gyda hi, yr hon yr oedd y tlysau aur

ynddi, ac a'u gosodasant ar y maen
mawr : a gwr Bethsemes a offrym-

asant boeth-oífrymau, ac a aberthas-

Äsant ebyrth i'r Arglwydd y dydd
bwnw.

16 A phum argiwydd y Philistiaid,

pan welsant hyny, a ddychwelasant i

Ecron y dydd hwnw.
17 A dyraa y ífolenau aur, y rhai a

gyru ar hyd y brif-fFordd, eithr ar eu hol, i

gael sicrwydd o wirionedd y dygwyddiad.

Adn. 13. Ea cynauaf gwenith] Yr hwn a

ddechreuai yn union ar ol y pentecost.

Adn. 14. A'rfèn a ddaeth i faes Josua y
Bethsemesiad, ac a safodd yno] Yn nhiriog-

aeth dinas yn perthyn i'r ofFeiriaid, gwaith pa

rai oedd gofalu am yr arch. Ac yno yr oedd

maen mawr—yr hwn yr ymddengys ei fod yn

derfyn rhwng y ddwy wlad. A hwy a hollt-

a^ant goedy fèn—seí y Lefiaid a'r offeiriaid

ag oeddynt yn preswylio yn Bethsemes. Trwy
fod yfèn a'r anifeiliaid wedi bod ar waith fel

hyn, nis gellid eu defnyddio mwyach at un-

rhyw wasanaeth dymhorol ; am hyny aberth-

wyd y gwartheg, a holltwyd y fèu i wneyd
tân i ddifa yr aberth.

Adn. 15. AW Lefiaid a ddisgynasant arch

yr Arglwydd] Ond odid yr offeiriaid, y rhai

oeddynt oU yn Lefiaid ; neu y Lefiaid o deulu

Cohath, i'r rhai y rhoddwyd Bethsemes, Jos.

xxi. 10, 16, ac i'r rhai y perthynai cludo yr

arch, Num. iv. 15. A'r gist—We yr oedd y
ffolenau a'r llygod aur. Ac a'u gosodasant

ar y niaen mawr—felly nid ar hwnyr off-

rymwyd y poethoffrymau, oddieithr i'r arch

a'r gist gael eu symud oddiarno yn gyntaf.

A gior Bethsemes—sef yr offeiriaid a'r Lef-

iaid; a aberihasant ebyrth Ì'r Arglwydd—
Did yn unig y ddwy fuwch yn boeth-offrymau,

ond ebyrth ereill hefyd o'u hanifeiliaid eu

hunain, yn arwydd o orfoledd a diolchgarwch

am gael yr arch oddiwrth y Philistiaid. Tybia

rhai fod tri pheth yn feius yn yr offrymiad

hwn: (1) Trwy iddynt offrymu buchod, ac

nid anifeiliaid gwryw, Lef. i. 3; (2) Trwy
iddynt eu hoffrymu mewn lle gwaharddedi^g,

Lef. xvii. 4
; (3) Trwy iddynt ddefnyddio tân

cyffredin, Lef. ix. 24. Eithr dylid sylwi nad

oedd y rheolau hyn yn cyfeirio ond at oft'rym-

au ac aberthau sefydlog a rheolaidd. Ac heb

law hyny, trwy fod yr arch yma, a bod Duw
eto heb benodi unrhyw le sefydlog iddi ar ol

ei symud o Silo, yr oedd yn rhesymol iddynt

feddwl y byddai eu haberth yma yn gymer-

adwygan Dduw. A dewiscntoffryrau y buch-

od hyn i Dduw, am yr ystyrient hwynt yn

perthyn i Dduw, ar ol bod yn llusgo ei arch

208

roddodd y Phiiistiaid yn offi'wm droa
gamwedd i'r Arglwydd; dros Asdod
un, dros Gaza un, dros Ascalon un,

dros Gath un, dros Ecron un :

18 A'r llygod aur, yn ol rhifedi hoU
ddinasoedd y Philistiaid, yn i^erlhynu

i'r pum arglwydd, yn gystal y dinas-

oeddcaerog, a'r trefiheb gaerau, hyd
y maen mawr Abel, yr hwn y gosod-
asant arno arch yr Arglwydd; yr hwn
sydd hyd y dydd hwn yn maes Josua

y Bethsemesiad.
19 ìí Ac efe a darawodd wr Beth-

semes, am iddynt edrych yn arch yr
Arglwydd,íe,tarawoddo'rboblddeng-
wr a thriugain a deng mil a deugain
o wr. A'r bobl a alarasant, am i'r

Arglwydd daro y bobl â lladdfa fawr.

ef, a chaol eu harwain yn neillduol ganddo ef.

Adn. 16. Pan welsant hyny] Fod y ddwy
fuwch wedi myned â'r fèn yn ddiogel i ddinas

y Lefiaid, yr hyn oedd yn brawf o gyfryngiad

buw yn y cwbl. Y mae yn debygol iddynt

ddychwelyd i Ecron cyn i'r bobl ymgasglu ya
nghyd i aberthu, er mwyn eu diogelwch eu
hunain.

Adn. 17. A dyma y ffolenau aur] ba rai

yr oedd pump yn uuig, uu dros bob prif ddinas

neu dywysogaeth, ar draul pum arglwydd y
Fhilistiaid.

Adn. 18. AW llygod aur, yn ol rhifedi holl

ddinasoedd y Philistiaid] Ýr oedd y dinystr

a wnaed trwy yr holl wlad gan y llygod wedi

bod yn fwy cyffredinol na chlwyf y marchog-

ion ; ac am hyny ymddengys fod hoU ddinas-

oedd a threfi y Philistiaid wedi anfon pob un
ei llygoden fel offrwm dros gamwedd : er y
tybia rhai nad aufonwyd ond pump, y rhai yr

oedd yr holl ddinasoedd a'r trefi yn gorfod

dwyu eu traul : ond gwel ar adn. 4. Hyd y
maen mawr Abel—neu ' ylofain.' Gelwid

ef felly o herwydd galar y bobl o achos y
lladdedigion, adn, 19.

Adn. 19. Ac efe a darawodd lor Bethsm-
es] Tarawyd hwy gan yr Arglwydd, meddai

Josephus, â mellten ddinystriol; am iddynt

edrych yn arch yr Arglioydd—yr hyn yr

oedd Duw wedi ei wahardd, nid yn unig i'r

bobl gyffredin, ond hefyd i feibion Lefi, Num.
iv. 20. Yr oedd eu cywreinrwydd yn eu gyru

•i dremio ar gynwysiad yr arch, sef ar y llech-

au a'r gorchymynion a ysgrifenasai Jehofa â'i

fys ei hun. Ddengwr a thriugain, a deng

mil a deugain o wr—y raae y nifer hwn
wedi dyrysu y berniaid yn fawr, trwy nad

allai pentref bychan Bethsemes anfon y fath

rifedi i'r maes, ac nad yw yn debygol i gyni-

fer edrych i mewn i'r arch cyn i anfoddlon-

rwydd Duw ddechreu ymddangos. Dywed
Boothroyd fod y wreiddiol yraa yn groes i

drefn arferol yr Hebraeg, yn yr hon y ceir y
nifer mwyaf yn blaenori y Ileiaf. Yr Ilebr-

aeg yw, 'Tarawodd o'r bobl ddengwr a thri-

ugain—deng mil a deugaio.' Tybia Jarchi a

rabbiniaid ereiU mai yr ystyr yw, ' Tarawodd

ddengwr a thriugain, yn werth deng mil a
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20 A gwr Bethsemes a ddywedas-
ant, Pwy a ddicbon sefyll yn wyneb
yr Arghrydd Dduw santaidd bwn?
ac at bwy yr âi efe oddiwrtbym ni?

21 ^ A bwy a anfonasant genadau
at drigolion Ciriatb-jearim, gan ddy-

wedyd, Y Pbilistiaid a ddygasant ad-

ref arcb yr Arglwydd ; deuwcb i wae-
red, a cbyrcbwcb bi i fyny atocb cbwi.

PENNOD VIL

A GWYR Ciriatb-jearim a ddaetb-
-^ ant, ac a gyrcbasant i fyny arcb
yr Arglwydd, ac a'i dygasant hi i d
Abinadab, yn y bryn, ac a santeidd-

iasant Eleazar ei fab ef i gadw arcb
yr Arglwydd.

deugain o wr,' Y mae y Syriaeg a'r Arab-
aeg yn darllen, ' Dengwr a thriugain a phum
mil/ Y mae rhai yn cyfieithu y wreiddiol,

'Tarawodd ddengwr athriugain allan o ddeng
mil a deugain o wr;' ac ereill, ' Ddengwr a
thriugain, sef deg a deugain o hob mil.' Yn
ol byn yr oedd 1400 o wr yn bresenol, o'r

ihai y lladdwyd 70, neu un o bob ugain. Ond
cafodd Dr. Hennicotl dri ailun Hebreig tra

chymeradwy, wedi euhysgrifenu tua dechrey
12fed canrif, yn y rhai ui sonir ond ain 70 wedi
eu lladd ; a hyn hefyd yw y rbif a enwir gan
Josephus. Y dyb gyffredin yw mai chwan-
egiad wedi ymlusgo i'r testyn yw y 'deng rail

a deugain o wr.' Lladdfafawr—ac felly yr
ydoedd, wrth ystyried bychandra y lle, a bod
dengwr a thriugain o'r medelwyr wedi eu
liadd mewn uu diwrnod.
Adn. 20. Pivy a ddichon sefyll yn wyneb

yr Arglwydd Dduw santaidd hwn?] Dy wed-
ent hyn naill ai mewn ífordd o gyn, o ber-

wydd llymder manwl cyfiawnder Duw ; neu
ynte mewn parchedig ofn yn ngwyneb ei sant-

eiddrwydd ef. Pan symudasant hwy y dru-

gareddfa, neu gaead yr arch, i edrych ar y
gyfraith o'i mewn hi, yr oeddynt yn tynu ym-
aith yr unig beth a allai ddiogelu eu bywyd
fel troseddwyr; nid oedd ond digofaint a din-

ystr i becliaduriaid oddiwrth santeiddrwydd
Duw heb y drugareddfa. Felly nis gall neb
eto ond trwy iawu Crist, o'r hwn yr oedd y
drugareddfa yn gysgod, sefyll yn ngwyneb
cyfiawnder a santeiddrwydd Duw. Ac at

bwy yr âi efe oddiwrthym ni ?—pwy a feidd-

ia dderbyn yrarch i'wplithgyda'r fath berygl
iddynt eu hunaiu?
Adn. 21. A hwy a anfonasant genadau at

drigolion Ciriath-fearim] Dinas yn sefyll

oddeutu chwe milldir i'r gogledd-ddwyrain o

Betbsemes, a 13 o Ecron. A chyrchwch hi i

fyny atoch chwi— ni ddywedasant air am y
lladdfa fawr yn eu plith eu bunain, fel yr
achos gymhell yr arch i wr Ciriath-jearim,

rhag i hyny beri iddynt ei gwrthod hi ; eithr

cymhellent hi iddynt megys o garedigrwydd.
Y mae yn debye: fod Silo yn awr wedi ei

dinystrio gan y Pbilistiaid ar ol iddynt orch-

fygu Israel, ac mai hyny oedd y rheswm
paham nad anfonwyd bi yno : gwel Jer. vii.

12,14.
^ ^

2b

2 Ac o'r dydd y trigodd yr arcb yn
Ciriatb-jearim, y bu ddyddiau lawer;
nid amgen nag ugain mlynedd : a
hoU d Israel a alarasant ar ol yr
Arglwydd.

3 ^ A Samuel a lefarodd wrtb hoU
d Israel, gan ddywedyd, Os dycbwel-
wcb chwi at yr Arglwydd â'cb holl

galon, bwriwch ymaitb y duwiau dy-
eitbr o'cb mysg, ac Astarotb, a pbar-
otowcb eicb calon at yr Arglwydd, a
gwasanaethwch ef yn unig ; ac efe

a'eb gwared cbwi o law y Pbilistiaid.

4 Yna meibion Israel a fwriasant
ymaitb Baalim ac Astaroth, a'r Ar-
glwydd yn unig a wasanaetbasant.

5 A dywedodd Samuel, Cesglwch

PEN, YII, Adn, l.Agwr Ciriath-jearim
a ddaethant] I gyrchu yr arch o Bethsemes

;

hyny y w, anfonasant offeiriaid neu Lefiaid i'w
chyrchu. / d Abinadab—dywed Josepbus
mai un o'r Lefiaid oedd hwn ; a phe amgen,
nis gallai ef neiUduo EIeazar ci fab i gadw a
gwylio yr arch, rhag i neb gyflwrdd â hi ond
y rhai a oddefai Duw. Yn y bryn—dewis-
wyd y lle hwn o herwydd ei gadernid, fel y
byddai yr arch mewn mwy o ddiogelwcb ; ac
am ei fod yn le uchel, ac felly yn weledig o
bell, fel y gallai y bobl gyfeirio eu gwynebaa
a'u gweddiau tua'r arch.

Adn. 2. Ugain mlynedd] Ni ddywedir maí
yr ugaiu mlynedd hyn oedd boll yspaid arhos-

iad yr arch yno; canys bu yno o yn fuan ar
ol amser EIi hyd deyrnasiad Dafydd, (2 Sara.

vi. 2,) yr hyn oedd 4G o flynyddau : eithr bu.

yno ugain mlynedd cyn i Israel gael eu dwya
i deimlad o'u pechod a'u trueni. A holl d
Israel a alarasant ar ol yr Arglwydd—mewa
dagrau o herwydd iddo ymadael oddiwrthynt,
ac mewn gweddiau am iddo ddychwelyd at-

ynt. Yr oedd eu heilunaddoliaeth wedi
gwreiddio mor ddwfn ynddynt, fel nad oedd
colli yr arch, na Iladd cynifer o'u brodyr, ya
cael effaith ddyladwy ar eu calon ; ac aeth
ugain nilynedd beibio cyn iddynt gael eu
dwyn i deimlad priodol o'u pecbod a'u beuog-
rwydd.
Âdn. 3. A Samueî a lefarodd wrth holl d

Israel] A alwai ar yr boll bobl, o le i le, ya
ystod yr ugain mlynedd hyny, i fwrw ymaith
eu heiluuod, ac edifarhau gerbrcn yr Argl-
wydd, a'i wasanaethu ef yn unig. Ac efe a'ch

gioared o law y Philistiaid—bu Israel lawer
flynyddau dan orthrymder y Philistiaid, fel

y gwelsom yn hanes Samson ac Eli ; ac yr
oedd y gorthrymder bwnw wedi cryfhau i

raddau ar ol eu darostyngiad diweddaf, paa
gymerwyd yr arch ; ond y raae Samuel yraa
yn pregetbu gwaredigaeth effeithiol iddynt ar

yr ammodau rhesymol hyn.

Adn. 4. Baalim ac Astaroth] Y mae yr en-

wau hyn yn y rhif Iluosog ; y cyntaf yn wr«
y waiJd, a'r ail yn fenywaidd ; ac felly yn
cynwys eu holl dduwiau a'u duwiesau, y rhai

a fwriwyd ymaith trwy fendith Duw ar wein-
idogaeth Samuel.
Adu. 5. Cesglwch holl Israel i Mispeh] Át
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holl Israel i Mispeh, a mi a weddiaf
drosoch chwi at yr Arglwydd.

6 A hwy a ymgasglasant i Mispeh,
ac a dynasant ddwfr, ac a'i tvwalltas-

ant gerbron yr Arglwydd, ac a ym-
prydiasant y diwrnod hwnw, ac a
ddywedasant yno, Pechasom yn er-

byn yr Arglwydd. A Samuel a farn-

odd feibion Israel yn Mispeh.
7 A phan glybu y Philîstiaid fod

rneibion Israel wedi ymgasglu i Mis-
peh, arglwyddi y Philistiaid a aethant

i fyny yn erbyn Israel : a meibion Is-

rael a glywsant, ac a ofnasaut rhag y
Philistiaid.

8 A meibion Israel a ddywedasant
wrth Samuel, Na thaw di â gwaeddi
drosom ni at yr Arglwydd ein Duw,
ar iddo ef eingwared ni o law y Phil-

ìstiaid.

derfyn Juda a Benjamin, lle y cyfarfu y
llwythau gynt yn achos gordderchwraig y
Lefiad, Barn. xx. 1. Tybia rhai eu bod yn
cael eu gwahodd yma yn arfog, ara na buas-

ent yn ddiogel heb hyny yn nghymydogaeth y
Philistiaid. A mi a weddiaf drosoch chwi—
gallasai Samuel weddio drostynt ar ei ben ei

hun yn y fan lle yr ydoedd ; ond efe awyddai
y byddai i'w hymuniad hwy gydag ef yn y
ddyledswydd hôno dueddu i berffeithio eu di-

wygiad, a'u sefydlu yn addoliad a gwasanaeth
Duw.
Adn. 6. A dynasant ddufr, ac à'i tywallt-

asant gerbron yr Arglwydd] Fel arwydd
allanol, trwy yr hwn y danghosent eu haf-

lendid moesol eu huuain, a'u hangen am gael

eu gìanhau trwy ras a gwaed y taenelliad, a'u

hawydd gwirioneddol i dywallt eu calonau
niewu edifeirwch gerbron Duw : gwel Salm.
xíii. 14, a lxii. 8, Galar. ii. 19. Ac a ym-
prydiasant y diwrnod hwnw—gan ymattal
oddiwrth fwyd a diod, a chyfaddef eu pechod-

au. A Samuel a farnodd feibion Israel yn
Mispeh—gan ddysguiddynt eudyledswyddau
at Dduw a dynion, penderfynu amrafaelion

yn mhlith y bobl, a chospi drwgweithredwyr.
Adn. 7. Arglwyddi y PhiUstiaid a aethant

i fyny yn erbyn Jsrael] Gyda'u byddinoedd i

yniladd â hwynt, gan feddwl ond odid njai i

ddybenion rhyfelgar, neu i ymryddhau o'u

llaw hwynt, yr oeddynt wedi ymgynull. Ond
wedi cyfarfod i weddio yno yr oedd Israel, ac

nid i ryfela; ac mewn atebiad i weddi y dryll-

iodd yr Arglwydd eu gelynion o'u blaen

hwynt, adn. 9, 10. A yneibion Israel aglyw-
sanf, ac a ofnasant—am nad oeddynt yn dys-

gwyl rhyfel, nac yn barod ati. Fel liyn, pan

y mae pechaduriaid yn declireu edifarhau a
diwygio, rhaid iddynt ddysgwyl i Satan gaswlu

ei hoU fyddinoedd yn eu herbyn hwy, i'w

gwithwynebu a'u brawycliu.

Adn. 8. Na thnw di ä gwaeddi drosom ni

ai yr Arglwydd] Tioisaut at Samuel, nid fei

eu cadfridog niilwraidd, ond fel proíTwyd
Duw. Yr oedd ef wedi bod yn gy cddio dros-

tynt eisioe.s, a dc'Ì8vfent arao barhî i heb dewi,
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9 ^ A Samuel a gymerth laeth-oen,

ac a'i hoffrymodd ef i gyd yn boeth-
ofí'rwm i 'r Arglwydd : a Samuel a
waeddodd ar yr Arglwydd dros Is-

rael ; a'r Arghwdd a'i gwrandawodd
ef.

10 A phan oedd Samuel yn ofifrymu

y poeth-off'rwm, y Philistiaid a nesas-
ant i ryfel yn erbyn Israel : a'r Argl-
wydd a daranodd â tharanau mawr
yn erbyn y Philistiaid y diwrnod
hwnw, ac a'u drylliodd hwynt, a
lladdwyd hwynt o flaen ísrael.

11 A gwr Israel a aethant o Mis-
peh, ac a erlidiasant y Philistiaid, ac

a'u tarawsant hyd oni ddaethant dan
Bethcar.

12 A chymerodd Samuel faen, ac

a'i gosododd rhwng Mispeh a Sen, ac

a alwodd ei enw ef Ebenezer ; ac a

am y gwyddent mai llawer a ddichon taer-

weddi y cyfiawn, ac mai Duw yn unig a allai

eu gwaredu.
Adn. 9. A Samuel a gymerth laeth-oen]

Neu oen yn sugno ; ac a'i hoffrymodd ef %

gyd—heb i'r croen fyned i'r otfeiriad, fel yn y
poeth-ofirymau ereiil, Er nad oedd Samuel
yn offeiriad, na'r lle hwn wedi ei benodi i

aberthu ynddo, eto gellir meddwl fod ganddo
ef, fel profí'wyd, awdurdod oddiwrth Dduw i

godi alior ac offrymu mewn unrhywle arach-

osion angenrheidrwydd ; canys nid oedd yr

arch na'r tabernacl yn y lle hwn. Neu gall

mai offeiriad rheolaidd oedd yma yn aberthu

wrth orchymyn Samuel. A Sanwel a waedd-
odd ar yr Arglwydd— gan otfrwm gweddi
gyda'i aberth, Fel hyn y mae ein Harchoff-

eiriad mawr ni yn eiriol drosom yn y nef ar

sail ei aberth ; ac fel hyn y dylem ninau, yn
ein hoU weddiau, fod â'n golwg ar ei aberth

anfeidrol ef, trwy yr hwn yn unig y gallwn

gael ein gwrandaw. A'r Arglwydd a'igwran-
daìcodd ef— a roddes arwydd ei fod yn ei

wrandaw, ond odid trwy anfon tân o'r nef-

oedd, neu oddiar yr allor, i ysu yr aberth, fel

vn achos Gedeon a Manoa, Barn, vi. 21, a

iiii. 20.

Adu. 10. AW Arglwydd a daranodd â
tharoìiau mawr] Tn cael eu hachosi gan fellt

ofnadwy, y rhai a laddasant lawer o'r Philist-

iaid, ac a barasant i'r gweddiU fioi, gan adael

eu harfau ar ol. Dywed Josephus fod daear-

gryn mawr hefyd dan eu traed, ac i lawer o

honynt gael eu llyncu yn fyw i'r holltau a

wueid yn y ddaear,

Adn. 11. A gwíjr Israel a aethant o Mis-

2ìth] Ar ol y Philistiaid fíöedig ; ac a'u tar-

awsant— â'r arfau a gymerasent oddiar eu

gelynion, os nad oeddynt yn arfog o'r blaeu,

adn. 5 ; hyd oni ddaethant dan Belhcar—yn

Ilwyth Dan, ar derfyn y Philistiaid, Y mae
yn debyg i'r rhau fwyaf o fyddin y Philistiaid

gael eu lladd, tra nad ymddengys i Israel

golli un.

Adn. 12. A chymerodd Samuel faen]Kià
i fod yn ddelwi ymgrymu iddi, (Lef. xivi. Ir)
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ddywedodd, Hyd yma y cynortliwy-
odd yr Arglwydd nyni.

13 ^ Felly y darostyngwyd y Phil-

istiaid, ac ni cliwanegasant mwyach
ddyfod i derfyn Israel : a llaw yr Ar-
glwydd a fu yn erbyn y Philistiaid

holl ddyddiau Samuel.
14 A'r dinasoedd, y rhai a ddygasai

y Philistiaid oddiar Israel, a roddwyd
adref i Israel, o Ecron hyd Gath ; ac
Israel a ryddhaodd eu terfynau o law
y Philistiaid : ac yr oedd heddwch
rhwng Israel a'r Amoriaid.

15 A Samuel a farnodd Israel holl

ddyddiau ei fywyd.
16 Aeth heíyd o flwyddyn i flwydd-

ond yn gofgolofn o ddaioni Duw iddynt yn y
fuddugoliaeth a gawsant ; ac a alwodd ei enw
ef Ebenezer—sef maen crMnoRTH. Hydyma
y cynorthwyodd yr Arglwydd nyni— cyd-

uabyddai Samuel, wrth osod i fyny y maen
hwn, mai yr Arglwydd a gynorthwyasai Is-

rael yn eu holl gyfyngderau erioed, ac yn
enwedig yn eu buddugoliaeth ddiweddar ar y
Philistiaid ; a mynai iddo fod yn gofarwydd o

hyny, i galonogi Israel i ymddiried yn yr Ar-
glwydd am gymhorth rhagllaw. Er fod ISrael

wedi cael eu gorchfygu ddwywaith yn j lle

hwn gan y Philistiaid, ac mai yma y dygwyd
yr arch oddiarnynt, pen. iv. 2, 10, a v. 1 ; eto

yn awr rhoddwyd y maen hwn i fyny ymayn
gof am fuddugoliaeth Israel ar y Philistiaid, a

hyny trwy gymhorth Duw.
Adn. 13. Ni choanegasant mwyach ddyfod

i dcrfyn Israel] Yn fyddin luosog : ni wnaent
mwyach ond eu blino hwynt trwy gwmniau
gwasgarog yn unig. IIoll ddyddiau Samuel
—hyny yw, tra yr oedd Samuel eu hunig

farnwr neu lywodraethwr; eithr yn nyddiau
Saul hwy a ddaethant.

Adn. 14. AW dinasoedd—a roddwyd adref
i Israel] Trwy fod y Philistiaid yn awr wedi
eu gwanychu, rhoddasant y dinasoedd hyn
iddynt yn ddiwrthwynebiad, ac nid trwy nerth

arfau. Ecron hyd Gath—lxx, ' o Àscelon
hyd Gath.' Ac yr oedd hcddwch rhwng Is-

rael aV Amoriaid—hyny yw, ymlonyddodd

y Canaaneaid, heb gynyg ymosod ar Israel,

pan welsant fod y Philistiaid, y rhai cryfaf o

hen dn'golion y wlad, wedi cael eu dryllio a'u

darostwng o'u blaen hwynt.
Adii. 15. Samuel a farnodd Israel hoìl

ddyddiau ei fyu'yd] Meddylir iddo ddechreu
barnu yn 40 mlwydd oed, ac iddofarw ynlOO
mlwydd oed ; ac os felly, bu yn barnu Israel

60 mlynedd. Er fod Saul yn frenin yn mlyn-
yddau olaf Samuel, eto ni pheidiodd Samuel â
bod yn farnwr hyd ei farwolaeth. Ystyrid ef

yn gyôredin fel Ìlywodraethwr ybobl, tra nad
edrychid ar Saul ond fel cadfridcg y byddin-
oedd.

Adn. 16. Aeih hefyd o flwyddyn i flwf/dd-

yn, Sf'C.] Trwy ei gylchdtìithiau rheolaidd fel

barnwr a phroftwyd, i benderfynu materion
gwladol ac eglwysig. Pan yn Beíhel, gallai

llwyth Ephraim, a hoU baithau gogleddol y
wlad, ddyfod ato

;
pan yn Gilgaly galls

yn oddiamgylch i Bethel, a Gilgal, a
Mispeh, ac a farnodd Israel yn yr
holl leoedd hyny.

17 A'i ddychwelfa î/efZíí i Ramah
;

canys yno yr oedd ei d ef : yno he-
fyd y barnai efe Israel; ac yno yr
adeiladodd efe allor i'r Arglwydd.

PENNOD VIII.

Ä C wedi heneiddio Samuel, efe a
-^ osododd ei feibiou yn farnwyr ar
Israel.

2 Ac enw ei fab cyntafanedig ef
oedd Joel ; ac enw yr ail, Abiah : y

j

rhai hyn oedd farnwyr yn Beerseba.

j

3 A'i feibion ni rodiasant yn ei

I

llwyth Benjamin, a'r ddau Iwyth a hanner
tuhwnt i'r lorddonen, ymgyngbori âg ef; a
phan yn Mispeh, yr oed'd yn nghyraedd Juda,
Simeon, a Dan.
Adn. 17. A'i ddychwelfa ydoedd i Ramah]

Ar ol iddo orphen ei deithiau bamol, efe a
ddychwelai i Hamab, ac a arhosai yno, nes y
douai yr amser iddo ddechieu ar ei deithiau
eilwaith ; canys yno yr oedd ei d ef—at. th
neu gartref ei rieni o'i flaen, pcn. i. 1, 19.

Yno hefyd y barnai efe Israel—yno yr oedd
ei lys, yn yr hwn yr eisteddai o ddydd i ddvdd
tra y byddai gartref. Ac yno yr adeiladodd
efe allor—fel, trwy gysylltu abeithau gyda'i
weddiau, y gallai efe yn ihwyddach gaeícTf-
arwyddyd a chymhorth Duw mewn achosio'no

bwys. Diamau iddo godi yr allor hon trwr
gyfarwyddyd dwyfol, a bod ganddo otfeiriaid

rheolaidd yn gweini witiii. A thrwy fod Silo

yn awr wcdi ei dryllio, ac nad oedd un lle

arall wedi ei benodi eto i ddwyn yr aberthau
iddo, nid oedd dim yn y gyfraith yn erbvn
codi allor yma; ac cfe a wnaeth hyny, fel y
patrieirch gynt, yn ei gartref ei hun, nid yn
unig er cyfleusdra i'w deulu, ond er Ues cyfl'-

redinol i'r holl wlad.

PEN. YIII. Adu. 1. Ac tcedi heneiddiê
Samuel] Ac felly fod yn rhy hen i gyflawni
ei deithiau a'i lafur blaenorol, trwy ei fod

bellach oddeutu 60 mlwydd oed ; efe a osod-
odd ei feibion' yn farnuyr ar Israel— yn
rhaglawiaid neu ddirpiwywyr dano ef, neu
yn farnwyr cyuorthwyol i drin materion yn
Beerseba, Ue nas gallai efe yn gyfleus ei gyr-

aedd. Ni buont erioed yn farnwyr yn ystyr

priodol y gair, trwy mai Samuel ei hun oedd

y barnwr olaf yn Israel, ac iddo ddal y swydd
hon hyd ddydd ei farwolaeth, pen. vii. 15.'

Adn. 2. Ÿ rhaihyn oeddfarnwyr yn Becr-
seba] Tra yr oedd Samuel ei hun yn cyflawni

y swydd gartref yn Ramah ; ueu hyd Beer-
seba, fel y mae rhai yn deall y gair ; sef o
Dan hyd Beerseba ; gan gymeryd yr holl

wìad, eithaf y gogledd hyd eithaf y deau.

Adn. 3. A'i feibìon ni rodiasant yn eì

ffyrdd cf] Ni wasanaethasant Dduw, ac ni

wnaetbant gyfiawnder i ddyuion, fol y gwnai
Samuel eu tad. Y matì wedi bod yn ofid i

ddynion santaidd yn fynych, fod eu plant htb
todio vn ea camrau bwv ; le, vn fvnvíh, ceir
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ífyrdd ef, eithr troisant ar ol cybydd-
dra, a chymerasant obrwy, a g^yyras-

ant farn.

4 Yna holl hennriaid Israel a ym-
gasglasant, ac a ddaethant at Samuel
i Ramah,

5 Ac a ddywedasant wrtho ef, We-
le, ti a heneiddiaist, a'th feibion ni

rodiant yn dy ffyrdd di : yn awr gos-

od arnom ni frenin i'n barnu, megys
yr holl genhedloedd.

6 1[ A'r ymadrodd fu ddrwg gan
Samuel, pan ddywedasant, Dyro i ni

frenin i'n barnu : a Samuel a wedd-
iodd ar yr Arglwydd.

7 A dywedodd yr Arglwydd wrth
Samuel, Gwrando ar lais y bobl yn
yr hyn oll a ddywedant wrthyt : can-

ys nid ti y maent yn ci wrthod, ond
myfi a wrthodasant, rhag i mi deyrn-

asu arnynt.

plant dynion enwog am eu daioni, yr un mor
enwog am eu drygioni ! Troisant ar ol cyb-

ydd-dra— yr hyn yw gwreiddyn pob drwg,

1 Tim. vi. 10. A chymerasant ohrwy—gan

y rhai a ddeuent atynt am farn, yr hwn a bar-

ai iddynt dderbyn wyneb. A gibyrasantfarn
•—gan ei gwerthu i'r cynygiwr uwchaf. Tro--

ent farn o'i huniawn Iwybr, i bleidio y cyf-

oethog a gorthrymu y tylawd.

Adn. 4. Ynà holl henuriaid Tsraeî] Wedi
blino ar yr annghyfiawnder hwn ; a ymgasgl-

asant— i i'yw le penodol, i ymgynghori pa beth

i'w wneyd ; oc a ddaethant at Samuel i Ra-
mah—i ddeisyf cael brenin, yrhwn ygobeith-

ient y byddai iddo ymddwyn yn fwy cyfiawn.

Adn. 5. Gosod arnom ni frenin i'n barnu]

Gan dy fod ti yn rhy heu i'r swydd, a'th feib-

ion yn rhy annghyfiawn. Megys yr holl gen-

hedloedd— o'n hamgylch. Hyd yn hyn, er

pan oedd Israel yn genedl, yr oeddynt wedi

bod dan ddutolywiadaeth, neu heb un brenin

iddyntond Duw, Brenin y nefoedd ; eithr yn
awr mynent gael brenin daearol, i'w llywodr-

aethu mewn achosiou gwladol ac eglwysig, ac

i'w blaenori mewn rhyfeloedd.

Adn. G. A'r ymadrodd fu ddrwg gan Sa-

rniiel] Nid am eu bod ara ei droi ef a'i feibion

o'u swyddau, ond am eu bod trwy hyny yn
dianrliydeddu Duw, wrth ddewis llywodraeth

ddynol o flaen un ddwyfol. A Samiiel a

weddiodd ar yr Argliüydd—am faddeuant

o'u pechod hwn, ac am gyfarwyddyd ganddo

ef yn yr achos.

Adn. 7- Gwrandaio ar lais y hohl] Ilyny

yw, gad iddynt gael eu hewyllys. Fel hyn
caniataodd Duw iddynt yn ei anfoddlonrwydd
yr hyn a attaliai efe oddiwrthynt yn ei dru-

gare'dd, Hos. xiii. 11. Nid ti y maent yn ei

wiihod—yn unig neu yn benaf ; ond ìiiyji—
fel eu Brenin a'u Llywodraethwr ; rhag i iiii

deyrnasu arnynt— trwy faiuwyr a llywodr-

aethwyr o'm gosodiad fy hun, fel y gwnaeth-

ym hyd yma.
Adn. 8. Yn ol yr holl weithredoedd a

wnaethant, ^'c.] Felìy nid peth newydd oedd
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8 Yn ol yr holl weithredoedd a
wnaethant, o'r dydd y dygais hwynt
o'r Aifît hyd y dydd hwn, ac fel y
gwrthodasant fi, ac y gwasanaethas-
ant dduwiau dyeithr ; felly y gwnant
hwy hefyd i ti.

9 Yn awr gan hyny gwrando ar eu
llais hwynt : eto gan dystiolaethu

tystiolaetha iddynt, a dangos iddyut

dduU y brenin a deyrnasa arnynt.

10 ^ A Samuel a fynegodd hoU eir-

iau yr Arglwydd wrth y bobl, y rhai

oedd yn ceisio brenin ganddo,
11 Ac efe a ddywedodd, Dyma

dduU y brenin a deyrnasa arnoch
chwi : Efe a gymer eich meibion, ac

a'w gesyd iddo yn ei gerbydau, ac yn
wr meirch iddo, ac i redeg o tlaen ei

gerbydau ef

:

12 Ac a'u gesyd liwijnt iddo yn dy-

wysogion miloedd, ac yn dywysogion

yr ymgodiad hwn o'r eiddynt: yr oeddynt

wedi ymddwyn yn gyfFelyb o'u dygiad o'r

Aifft hyd yn awr, trwy wrthod Duw, a gwas-

anaethu duwiau dyeithr. Felly y gionant

hicy hefyd i ti—nid ydynt yn ymddwyn yn
waeth atat ti nag yr ymddygasant ataf finau.

Efe a lefara hyn er cysur ac amddifi'yniad i

Samuel.
Adn. 9. Eto gan dystiolaethu tystiolaetha

iddynt] Fel, os yw bosibl, y gallot eto rag-

flaenu eu pechod a'u trueni. A dangos idd-

ynt ddull y hrenin a deyrnasa arnynt—dang-

os iddynt yn liawn i ba faih gyflwr o gaeth-

iwed y maent yn myned i'w taflu eu hunain

with fwrw ymaith lywodraeth y barnwyr a

osodir arnynt genyf fi, ac ymddarostwng i

awdurdod y fath frenhinoedd rhwysgfawr ag

a lywodraethant ar genhedloedd ereill.

Adn. 10. A Samuel a fynegodd hoU eiriau

yr Arglwydd] Eu pechod yn gwrthod y 11 yw-
odraeth ddwyfol, goddefiad yr Arglwydd idd-

ynt gael brenin, pa fath frenin a fyddai, a pha

füdd y byddai arnynt hwythau dau ei deyrn-

asiad ef.

Adn. 11. Efe a gymer eichmeihion] Oddi

arnoch trwy drais ; ac a'u gesyd iddo yn ei

gerbydau—at ei wasanaeth rwysgfawr ei hun,

ac yn ei gerbydau rhyfel ; ac yn wr meirch

iddo—yn feirch-filwyr iddo mewn rhyfeloedd,

ac yn M'archawdlu o amgylch ei berson ; ac i

redeg o jiaen ei gerbydau ef—i ymaflyd fel

arweinwyr yn mhen ei feirch, neu i ryddhau

y fìbrdd o'i tìaen.

Adn. 12. Ac o'u ge.syd hwynt iddo yn dy-

wysogion miloedd] Yn filwriaid ac yn gad-

peniaid. Er fod y swyddau hyn yn anrhyd-

eddus ar ryw olwg, eto trwy nad oeddynt o

ddewisiad y bobl, eithr o orfodaeth arnynt,

danghosir y swydd fel caledi a thra-arglwydd-

iaeth orthrymus. I aredig ei är, ac i fediei

gynauaf—cymerai rai ereill o'r bobl oddiar

eu tiroedd eu hunain i aredig ei diroedd ef, ac

i fcdi ei gynauaf, a hyny trwy orfodaeth fel y
UeiU ;

yr hyn a fyddai yn orthrymder raawr,

ac yn goUed i'r wlad yn gyflTredin. Ac i
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deg a deugain, ac i aredig ei âr, ac i

fedi ei gynauaf, ac i wneuthur arfau
ei ryfel, a pheiriannau ei gerbydau.

13 A'ch merched a gymer efe yn
apothecaresau, yn gogesau hefyd, ac

yn bobyddesau.
14 Ac efe a gymer eich maesydd,

a'ch gwinllanoedd, a'ch olew-lanoedd
goraf, ac a'íí dyry i'w weision.

15 Eich hadau hefyd a'ch gwinllan-

oedd a ddegyma efe, ac a'u dyry i'w

ystafellyddion ac i'w weision.

16 Eich gweision hefyd, a'ch mor-
wynion, eich gwr ieuainc goraf he-

fyd, a'ch asynod, a gymer efe, ac a'w

gesyd i'w w aiih.

17 Eich defaid hefyd a ddegyma
efe : chwithau hefyd fyddwch yn
weision iddo ef.

18 A'r dydd hwnw y gwaeddwch,
rhag eich brenin a ddewisasoch i

chwi; ac ni wrendy yr Arglwydd ar-

noch yn y dydd hwnw.

wneuthur arfau ei ryfel—megys cleddyfau,

gwaewffyn, bwa-saethau, &,c. ; a phciriannau
ei gerbydau—matli ar bladuiiau miniog a sicr-

heid yn ocliiau y ceibydau ihyfel : gwel Jos.

xi, 4, a xvii. IG.

Adn. 13. A'ch mercìied a gymer efe yn
apothccaresau] Neu gyffeiihcsau, i wneuthur
pob math ar felysfwyd danteithiol

; yn gogcs-

au— i drin ei fwydydd cyffredin ; ac yn bob-

ydáesau— i wneuthur bara iddo ei huu ac i'w

fyddinoedd. Yr oedd cymeryd y uierched

fel hyn trwy drais, yn fwy gorthrymus a gof-

idus na chymeryd y meibion : yr oedd yn olìd

mawr i'w rhieni, ac yn beryglus iawu iddyut
eu hunain.

Adn. 14. Ac efc a gymcreich maesydd] Sef

y tir ei hun, ac nid cynyrch eu maesydd, eu
gwinllanoedd, a'u holew-lanoedd goraf; ac
á'u dyry i'w iceision—yn gyualiaeth iddynt,

Eeu yn dâl ara ei wasanaethu ef.

Adn. 15. Eich hadau hcfyd a'ch gìoinllan-

oedd] Ar ol cymeryd y gwinllanoedd goraf
oddiwrtliynt yn gwbl, fel y gwnaeth Ahab àg
eiddo Naboth, efe a gymer ran o gynyrch y
ihai aii-oraf. A ddegyina efe—hebiaw ygwa-
banol ddegymau ag oeddynt i fyned at wasan-
aeth Duw, ac i'w offeiriaid a'i Letìaid ef. Fel
hyn yr oedd llysoedd yr Aifft, Feisia, a Babi-
lou, yn cymeryd y ddegfed o'r tir. Ac a'u
dyry i'w ystafeUyddion—lleh. 'eunuchiaid,'
}' rhai a wylieut ei wragêdd, a'r rhai y mynai
Duw eu bwrwallan o'i gynulleidfa ef ; ac i'iv

weision—o bob gradd,

Adn. IG. Eich gweision hefyd a'ch mor-
wynion] A gyuier efe trwy drais oddiarnoch

;

eich gwr ieuainc goraf—y rhai mwyaf pryd-
weddol a chedyrn o'ch meibion, i liarddu a
chryfliau ei fyddio, ac i*w wasanaethu ef

mewn gwahaaol foddau ; á'ch asynod—i driu
ei dir, liusgo ei fèni, a chario ei feichiau.

Adn. 17. Eich dej'aid hcfyd a ddegyma efé]

Yr un modd a cbvnvrch eich tir, adn. 15

;

19 ^ Er hyny y bobla wrthodas-
ant wrando ar lais Samuel ; ac a ddy-
wedasant, Nage, eithr brenin fydd
arnom ni

;

20 Fel y byddom ninau hefyd fel

yr holl genhedloedd; a'n brenin a'n

barna ni, efe a â allan hefyd o'u blaen
ni, ac efe a ymladd ein rhyfeloedd ni,

21 A gwrandawodd Samuel holl

eiriau y bobl, ac a'u hadroddodd
hwynt lle y clybu yr Arglwydd.

22 A dywedodd yr Arglwydd wrth
Samuel, Gwrando ar eu Uais hwynt,
a gosod frenin arnynt. A dywedodd
Samuel wrth wr Israel, Ewch bob
un i'w ddinas ei hun.

PENNOD IX.

A C yr oedd gr o Eenjamin, a'i
-^ enw Cis, mab Abiel, fab Seror,
fab Bechorath, fab Aphiah, mab i r
o Jemini, yn gadarn o nerth.

2 Ac iddo ef yr oedd mab, a'i enw

chwithau hefyd—yn gystal a'ch plant, a'ch
gweision, a'ch eiddo, a tyddwch yn gaethweis-
ion iddo ef, neu dan drethoedd trymion iddo.

Adn. 18. A'r dydd hwnio y gwaeddwch]
Am waredigaetb oddiwrtli ormes a gorthrym-
der annyoddefol eich breniu ; uc iii wrendy
yr Arglwydd arnoch yn y dydd hwnw—Aui
na wrandcwcb chwi ar ei gynghor ef y dvdd
bwn ; ac felly gadewir chwi dan ei iau dr(:»m,

Adn. 19. Er hyny y boil a icrthodasant
torandaio] Yr oedd lienuiiaid Isiael mor ben-
derfynol i gael brenin arnynt, fel na wiandaw-
ent ar lais Samucl, uac ar lais Duw trwy
Samuel.
Adn. 20. Fel y bi/ddom ninau hefydfd yr

hoU genhedloedj] Er cael eu gorthrynìu, 'eu

hysjìeilio, a'u caethiwo gan eu bienin, fel y
danghoswyd fod y ceuhedlocdd yn cael, adn.
11—17. Nid oeddynt yn deall mai eu braint
arbenig bwy oedd eu bod yn annliebvíî i gen-
bedloedd ereill, Num. xxiii. 9, Deut. xxxiii.

28. A'n brenin a'n barna ni—yr oedd bvn
yn wrthodiad amlwg o Samuel ; c,c efe a y'm-
ladd eiìi rhyfcloedd —ond a allènt bwy
ddymuno rhyfel fwy llwyddiannus na'r ddí-
weddaf, yr bon a enuiUwyd trwy weddiau Sa-
muel a tharanau Duw? pen. vii. 9, 10. Ac
wedi iddynt gael breniu, efe a laddwyd mewn
rhyfel, pen. xxxi. 3, &c.

Adn. 21. Ac a'u hadroddodd hwynt ìle y
clybu yr Arghoydd] Yn debygof wrth vr
alior, mewn gweddi ddirgel, gau ddys^'wyl
goleuni a cbyfarwyddyd oddiwrth Dduwr

Adn. 22. Gwrandaw ar eu Uais] Gad idd-
yut gael bieniu, a bydded iddynt hwy y can-
lyniad, Ewch bob im i'ic ddinas e'i hun—
nes y clywoch ragor oddiwrtbyf fi ar yr achos
hwn. Ymddengys i'r benuriaid aiòs gyda
Samuel trwy yr holl amser ; ac wedi iddò ef
dderbyn yr atebiad diweddaf hwn gan yr Ar-
glwydd, efe a'i mynegodd iddynt, ac a'ii goil-
vngodd hwvut vmaith,

213
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Saul, yn r ieuanc, dewisol a glân :

ac uid oedd neb o feibion Israel lan-

acli nag ef : o'i ysgwydd i fyny yr

oedd yn uwcli na'r holl bobl.

3 Ac asynod Cis, tad Saul, a gyfr-

goUasant : a dywedodd Cis wrth Saul

eifab, Cymer yn awr un o'r llanciau

gyda thi, a chyfod, dos, cais yr as-

ynod.
4 Ac efe a aeth trwy fynydd Eph-

raim, ac a dramwyodd trwy wlad Sa-

lisah ; ac nis cawsant hwynt : yna y
tramwyasant trwy wlad Salim ; ac nis

cawsant hwynt : ac efe a aeth trwy
wladJemini; ond nis ca,\YSSint hwynt.

5 Pan ddaethant i wlad Suph, y dy-

wedodd Saul wrth ei lanc oedd gydag
ef, Tyred, a dychwelwn ; rhag i'm tad

beidio â'r asynod, a gofalu amdanom
ni.

PEN/IX. Adn. 1. Ac yr oedd gwr o Ben-
Jamin, aH enw Cis] Yr hwn oedd tad Saul,

brenin cyntaf Israel. Rhoddir ei achau ef

yma er yn fore, fel y gellid gwybod o ba

Iwyth a theulu yr oedd brenin cyntaf Israel

wedi bànu. 3Iab Ahiel—yn 1 Cron. viii. 33,

a \x. 39, dy wedir mai Ner a genhedlodd Cis ;

ac yn 1 Sam. xiv. 50, 51, sonir am Ner a Cis

fel dau frawd, meibion Abiel. I gysoni hyn
gellir sylwi ddarfod i Ner, fel y brawd hynaf,

ar farwolaeth Abiel ei dad, gymeryd gofal

magwraeth ei frawd ieuangaf Cis ; ac felly

pan ddywedir iddo ei genhedlu ef, y meddwl
yw, iddo ddwyu Cis i fyny, ac nid ei fod yn
dad iddo. Jemini—neu Beujamin. Yn gad-

arn o nerth—nid yvv hyn yn meddwl ei gyf-

oeth ef, neu ei ddylanwad yn y wlad ; canys

dywed Saul ei hun ei fod o deulu isel, adn.

21 ; eithr cyfeiria yn unig at ei fawr gryfder

corfforol ef : a gall nerth naturiol y tad fod y
rheswm am faintioli anarferol y mab.

Adn. 2. Ac iddo ef] Sef i Cis y Benjamin-

iad ; yr oedd mab a'i enw Saul—yr hwn oedd

r ieuanc prydweddcl a hardd tuhwat i'r cyff-

ledin : oH ysgwydd i fyny yr oedd yn uwch
na'r holl hobl—ac felly rhaid ei fod dros saith

troedfedd o uchder. Yr oedd taldra a glendid

personol yn cael ei werthfawrogi yn uchel

mewn brenhinoedd yu yr hen amseroedd. Yr
oedd hwn o'r un llwyth ac enw ag apostol

niawr y cenhedloedd, er fod gwahaniaeth dir-

fawr yn eu maintioli, fel y dywed rhai : gwel

2 Oor. X. 10.

Adn. 3. Ac asynod Cis, tad Saul, a gyfr-

gollasant] A grwydrasant o'r fan lle yr oedd-

ynt yn pori ; a thrwy y dygwyddiad distadl

hwn yr arweiniodd rhagluniaeth i wneuthur
Saul yn frenin. Yr oedd asynod yn cynyddu
i berffeithrwydd mawr yn y dwyrain ; a'r am-
ser hyny, pryd nad oedd nemawr neu ddim
lueirch yn Judea, yr oeddynt yn dra defnydd-

iol ; a marchogai brenhinoedd a thywysogion

arnynt. Uno'rUanciau—dywed yrluddew-
on mai Doeg yr Edomiad oedd hwn.

Adn. 4. Ac efe a aeih drwy fynydd Eph-
2U

6 Dywedodd yntau wrtho ef, Wele,
yn awr y mae yn y ddinas i_hon r i

Dduw, a'r gr sydd anrhydeddus
;
yr

hyn oll a ddywedo efe, gan ddyfod a
ddaw : awn yno yn awr ; nid hwyr-
ach y mynega efe i ni y ífordd y mae
i ni fyned iddi.

7 Yna y dywedodd Saul wrth ei

lanc, Wele, od awn ni, pa beth a ddy-

gwn ni i'rgr ? canys y bara a ddarfu

yn ein llestri ni, a gwobr arall nid oes

i'w ddwyn i r Duw : beth sydd gen-

ym ?

8 A'r llanc a atebodd eilwaith i

Saul,^ac a ddywedodd, Wele, cafwyd
gyda mi bedwaredd ran sicl o arian

:

mi a roddaf hyìiy i r Duw,^ er my-
negu i ni ein ffordd.

9 (Gynt yn Israel, fel hyn y ,dy-

wedai gr wrth fyned i ymgynghori

raim, ^c] Tybia Calmet uad oedd y daith hon
ddim llai na 75 o filldiroedd yn y cwbl.

Adn. 5. Fan ddaethant i wlad Suph] Lle
yr oedd Ramah, cartref Samuel, yu sefyll.

Tyred a dychiüelwn—sef i'w gwlad eu hun-
ain, mewn anobaith o allu cael yr asynod.

Rhag i'm tad heidio â'r asynod—beidio gof-

alu am danynt, neu'ofidio yn fwy am ein coUi

ni nag am eu coUi hwy.
Adn. 6. Y mae yn y ddinas hon wr i

Dduw] Canys felly y gelwid y proffwydi

;

a'r gwr sydd anrhydeddus—o fri mawr yn
mhlith y bobl am ei wybodaeth, ei ddoethineb,

a'i garedigrwydd ; yr hyn oll a ddywedo efe,

gan ddyfod a ddaw—i ben, Yr oedd yr hyn
a ddywedasai efe am d Eli, a phethau ereiU,

wedi dyfod i ben yn oi ei air ef, ac yr oedd

hyny wedi enniU i Samuel gymeriad anrhyd-

eddus iawn trwy hoU Israel, pen. iii. 19, 20.

Nid hwyrach y mynega efe i ni y ffordd—
ag y dylem ei chymeryd i gael hyd i'r asynod.

Adn. 7. Wele, od awn, pa beth a ddygwn
ni Ì'r gwr?] Nid ydym i feddw] oddiyma fod

y proffwydi yn cymeryd arian am fynegu dy-

gwyddiadau : nid yw Saul ond yn cyfeirio at

yr arferiad gwastadol, pan fyddai gr yn
myned i wyddfod ei uwchradd, o ddwyn rhy

w

anrheg iddo. Canys y bara a ddarfu yn ein

llestri ni—sef yr ymborth a gymerasent gyda
hwy i'r daith ; a gwobr arall nid oes—ni

ddygasom ddim ond ymborth gyda ni. ,,
Nid

oedd gan Saul ddim arian gydag ef, ac ni

wyddai eto fod gan y gwas ddim.
Adn. 8. Cafwyd yda mi bedwaredd ran

sicl] Gwerth oddeutu,7ic. o'n harian'ni, a

chyfrif y sicl yn 2s. 6c. 3Ii a roddaf hyny %

wr Duw er mynegu i ni ein ffordd—i gael

gafael; yn yr asynod.

Adn. 9. Gynt yn Israel] Y mae yr adnod

hon mewn cromfachau, a meddylir iddi gael

ei dodi i mewn yn hir'ar ol i'r llyfr liwn gael

ei ysgrifenu, fe allaí gan Ezra neu Jeremia;

neu gallai Samuel yn ei henaint ddefnyddio

yr iaith hon. Lle priodol yr adnod hon yw ar

ol adn. 11, fel rheswm dros y gofyniad a geir

yn niwedd hòno. Deuwch ac awn hyd at y
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â Duw : Deuwch, ac awn hyd at y
gweledydd: canys y Proffwyd hedd-

yw, a elwid gynt yn Weledydd)
10 Yna y dywedodd Saul wrth ei

lauc, Day dywedi; tyred, awn. Felly

yr aethant i'r ddinas yr oedd gr Duw
ynddi.

11 ^ .'/c fel yr oeddynt yn myned i

riw y ddinas ; hwy a gawsant lauces-

au yn dyfod allan i dynu dwfr; ac a

ddywedasant wrthynt, A yw y gwel-

edydd yma?
1

2

Hwythau a'u hatebasant hwynt,
ac a ddywedasant, Ydyw ; wele efe o'th

flaen : brysia yr awr hon : canys hedd-

yw y daeth efe i'r ddinas; o herwydd
aberth sydd heddyw gan y bobl yn
yr uchelfa.

13 Pan ddeloch gyntaf i'r ddinas,

chwi a'i cewch ef, cyn ei fyned i fyny
i'r uchelfa i fwyta : canys ni fwyty y
bobl hyd oni ddelo efe, o herwydd efe

a fendiga yr aberth; ar ol hyny y

gweledydd—2;elwicl y proífwyd felly, am ei

fod yn gweled petliau dirgel neu anadnabyddus
1 ereiU. Canys y projfwyd heddyw a elwid
gyntyn weledydd—yn nyddiau boieol Samuel
arferid y gair gweledydd yn amlach mewn
ymddyddanion cyífredin ; ond wedi Lyny
daeth yr enw proffwyd yn fwy i arferiad, a
syrthiodd yr enw gweledydd i auarferiad. Yr
oedd yr enwproff'wyd wedi cael eiddefnyddio
yn amser Abraham, Gen. xx. 7, ac feliy yr
oedd ef yn hynach ac yn ddiweddarach na'r

enw gweledydd.
Adn. 10. Da y dywedi] Cyraeradwyodd

Saul gynghor ei was i fyned at Samuel, a
rhoddi yr arian iddo.

Adn. 11. Acfel yr ocddyntyn myned i riw

y ddinas] Canys yr oedd Ëamah wedi ei had-
eiladu ar fryn ; hivy a gaicsant lancesau yn
dyfod allan i dynu dwfr—ond odid o íìyunon
fawr Sechu, yr hon ydoedd gerllaw, pen. xix.

22. Ymddengys mai gwaitli y llancesau oedd
hyn, Gen. xxiv. 11 ; ac yr oedd traddodiad yn
mlilith yr luddewon, os cyfarfyddai dyu â
liancesau yn dyfod allanoddinas i dynu dwfr,

ei fod yn argoel da iddo. A yio y giüeledydd
yma?—canys felly gvnt y gelwid proífwyd,
adn. 9.

Adu. 12. Tdyxo : wele efe^ Neu wele ei d
o'th flaeu. Ileddyw y daeth efe i'r ddinas—
ond odid o Naioth, lle yr oedd ysgol y profl:-

wydi, pen. xix. 19, &c. ; o herwydd aberth
sydd heddyw gan y bobl yn yr uchelfa—sef

ar yr allor, yr hon hefyd oedd ar fryn, pen.

vii.'l7.

Adn. 13. Efe a fendiga yr aherth] IIwn
oedd aberth hedd, neu otfrwm diolchgarwch

;

a'i fendigo ef a arwydda ond odid ddiolch-

garwch i Dduwam fendithion a dderbyniwyd,
a gweddi am i'r aberth hwn fod yn gymerad-
wy gan Dduw. Neu dichon mai nid yr hyn
a ofl'rymid ar yr allor, eithr yr hyn a fwyteid
gan y bobl ar ol hyny, a foudigai efo. Àr ol

bwyty y rhai a wahoddwyd : am
hyny ewch i fyny, canys yn ughylch

y pryd hyn y cewch ef.

14 A hwy a aethant i fyny i'r ddin-
as: a phan ddaethant i ganol y ddin-
as, wele, Samnel yn dyfod i'w cyfar-

fod, i fyned i fyny i'r uchelfa.

15
T[

A'r Arglwydd a fynegasai yn
nghlust Samuel, ddiwrnod cyn dyíod
Saul, gan ddywedyd,

\Q Yn nghylch y pryd hyn y fory
yr anfonaf atat tir o wlad Benjamin

;

a thi a'i heneini ef yn flaenor ar fy
mhobl Israel, ac efe a wared fy mhobl
o law y Philistiaid : canys edrychais
ar fy mhobl; o herwydd daeth eu
gwaedd ataf.

17 A phan ganfu Samuel Saul, yr
Arglwydd a ddwedodd wrtho ef,

Wele y g\vr am yr hwn y dywedais
wrthyt : hwn a lywodraetha ar fy
mhobl.

18 Yna Saul a nesaodd at Samuel

hyny y bwyty y rhai a wahoddrcyd—aT ol i

Samuel weddio am fendith Duw ar yr hyn a
fwytäent, a diolch iddo am fod ganddynt beth
i'w fwyta. Arferid gofyn bendith ar ymborth
cyff'redin gan ben y teulu ; a j)ha faint mwy ar

y wledd grefyddol hon gan Samuel, yr hwn
oedd megys penteulu yr holl genedí? Yr
oedd eiu Harglwydd bendigedig yn arfer ben-
dithio y bwyd ; ond gan nas gallwn ni wneu-
thur hyny, ein dyledswydd ni yw gweddio am
ei fendith ef ar ein bwyd a diolth iddo am
dano. Yr oedd ararai yn cael eu gwahodd i

fwyta o'r aberthau, Deut. xii. 18, a xiv. 29, a
xvi. 11.

Adn. 14. A hwy a aethant ifyny Cr ddin-
as] Sef i Ramah.

Adn. 15. A'r Arglwydd a fynegasai yn
lìghlust Samuel] Hyny yw, yn ddirgel, ond
odid trwy ' lef ddystaw, fain ;' ddiicrnod cyn
dyfod Said—i'w barotoi ef i'w ddysgwyl a'i

groesawu, ac i fynegu iddo mai efe oedd i fod
yn fieuin.

Adn. IG. Anfonaf atat ti icr o wlad Ben-
jamin] Deugys hyn fod y cwbl yn cael ei

wneuthur trwy drefniad Duw, er nad oedd
dira yn mwriad Saul ond ceisio yr asvnod.

Efe a icared fy mhobl o laio y Philistiaid—
y rhai, er eu bod wedi eu gyru allan o'r wlad
gan Sumuel, eto oeddynt yn awr, gan ei fod ef
wedi heneiddio, yn barod i ymosod arni dra-
chefn. Darfu i Saul i ryw fesur waredu Is-

rael o law y rhai hyn ; a buasai iddo eu gwar-
edu yn helaethach, oni buasai i'w bechodau ef
a'i bobl attal hyny. Canys edrychais ar fy
inhobl—â golwg o drugaredd a thosturi

;"
o

herwydd daeth eu gwaedd ataf—set'eu gwaedd
rhag y Philistiaid bygythiol, at yr hyn yu
unig y cyfeirir yma, ac nid at eu gwaedd am
frenin.

Adn. 17. Wele y gicr am yr hwn y dytced-
ais wrthyt] Y fath gvmùndeb agos oedd
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yn iighanol y porth, ac a ddywedodd,
Mynega i rai, atolwg, pa le yma y mae
t y gweledydd.

19 A Samuel a atebodd Saul, ac a
ddywedodd, Myfi yw y gweledydd

:

dos i fyny o'm blaen i'r uchelfa ; canys
bwytewch gyda myfi heddyw : a mi
a'th ollyngaf y bore, ac a fynegaf i ti

yr byn oll y sydd yn dy galon.

20 Ac am yr asjnod a gyfrgollas-

ant er ys tridiau, na ofala am danynt;
canys cafwyd hwynt. Ac i bwy y mae
hollbethau dymunol Israel? oniditi,

ac i hoU d dy dad?
21 A Saul a atebodd ac a ddywed-

odd, Onid mab Jemini ydwyf fi, o'r

lleiaf o Iwythau Israel? a'ra teulu sydd
leiaf o holl deuluoedd llwyth Benja-
min? a phaham y dywedi wrtbyf y
modd hyn ?

22 A Samuel a gymerth Saul a'i

ihwng Samuel a'i DJuw! Ymddengys fod

cyfeillach barhaus yn bodoli rhyngddynt.

Adn. 18. Blynega i mi, atolwg,pa leymae
ty y gweledi/dd] Nid oedd Sauí yn adnabod
Samuel, mai eíe oedd y gweledydd, trwy nad
oedd dim yn ei ymddanghosiad yn peii iddo

feddwl mai efe ydoedd.

Adn. 19. 3Ii/fi yw y gweledydd] Efe addy-
wedai hyn, nid yn ymffiostgar, ond er hy-

fforddiad iddo. Dos i fyny o'm hlaen—dy-

wedai hyn naill ai o barch i Saul, neu am na
allai ef gan henaint gydgerdded âg ef, neu am
fod yn rhaididdo ef ymdroi ar y ft'ordd. Bivyt-

ewch gyda myfi heddyw—o'r aberth a'r wledd
gyhoeddus, feì ei wahoddedigion ei hun. Mi
a'lh ollyngaf y bore—ymddengys ei bod yn
brydnawn eisioes, canys yn yr hwyr y cynelid

y wledd ; ac felly nis gallent fyned ymaith yn
rhwydd cyn bore dranoeth. Ac a fynegaf i

íi yr hyn oll y sydd yn dy galon—atebaf i ti

bob gofyniad ag sydd ar dy feddwl.

Adn. 20. Ac am yr asynod a gyfrgollasant

er ys tridiau] Nid oedd Saul wedi son dim am
yr asynod ; ac yr oedd y crybwylliad hwn am
eu coUi, a pha bryd y coliwyd hwynt, ac am
eu caffaelind eilvvaith, yn ddigon o sicrwydd i

Saul fod Samuel yn broífwyd gwirioneddol.

Ac i bwy y mae holl bcthau dymunol Israel

—sef yr anrhydedd uwchaf yn eu plith ? Saes.

'ac ar bwy y mae holl ddymuniad Israel ?'

Y mae yn eglur oddiwrth yr adnod ganlynol

i Saul ddeall hyn fel yn cynwys ei fod ef wedi

ei ddewis i fod yn frenin, yr hyn a fyddai yn
godiad anrhydeddus i hoU d ei dad, yn gys-

tal ag iddo yntau.

Adn. 21. Onid mah Jemini] Saes. 'onid

Benjaminiad ydwyf fi ?' O'r lleiaf o Iwyth-

ú,u Israel—trwy eu bod wedi eu Ileihau yn
ddiweddar i chwe chànwr yn unig, trwy y
rhyfel yn achos gordderchwraig y Leöad,

Barn. xx. A'm teulu sydd leiaf—o ran ni-

fer, cyfoeth, a dylanwad, o holl deuluoedd

llwyth Benjamin. A phaham y dywedi wrth-

yfy moddhyn?—tybiai Saul mai cellwair yr
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lanc, ac a'u dyg hwynt i'r ystafell, ac
a roddodd iddynt le o flaen y gwahodd-
edigion ; a hwy oeddynt yn nghylch
dengwr ar hugain.

23 A Samuel a ddywedodd wrth y
côg, Moes y rhan a roddais atat ti, am
yr hon y dywedais wrthyt, Cadw hon
gyda thi.

24 A'r côg a gyfododd yr ysgwydd-
og, a'r hyn oedd arni, ac a'i gosododd
gerbron Saul. A Samuel a ddywed-
odd, Wele, yr hyn a adawyd

;
gosod

ger dy fron, a bwyta : canys hyd y
pryd hyn y cadwyd ef i ti, er pan
ddywedais, Y bobl a wahoddais i. A
bwytaodd Saul gyda Samuel y dydd
hwnw.

25 ^ A phan ddisgynasant o'r uch-
elfa i'r ddinas, Samuel a ymddyddan-
odd â Saul ar ben y t.

26 A hwy a gyfodasant yn fore : ac

oedd Samuel, ac nid llefaru wrtho o ddifrif,

yn ol fel y dywed Joseijhus.

Adn. 22. Äc a roddodd iddynt le o flaen y
gwahoddedigion] Neu yn uwch i fyny, sef y
íle penaf, i anrhydeddu Saul yn eu gydd
hwynt oll, ac i ddangos iddo yntau mai nid

cellwair yr ydoedd wrth gyfeirio at y frenhiu-

iaeth.

Adn. 23. A Samuel a ddywedodd wrth y
côg] Yr hwn a ddarparasai y bwyd i'r gwa-
hoddedigion. 31oes y rhan a roddais atat

ti—i'w choginio i mi, Yr oedd Samuel yn
gvvybod trwy ddatguddiad dwyfol y deuai

brenin etholedig Israel ato ef y dydd hwuw,
ac am hyny yr oedd wedi gorchymyn cadw y
rhan hôno erbyn ei ddyfodiad ef.

Adn. 24. A'r côg a gyfododd yr ysgwydd-
og] Sef o'r crochan yn yr hwn y berwasid hi

;

ac y mae yn debyg mai yr ysgwyddog aswy
oedd hon, ara fod yr ysgwyddog ddeau yn
myned i'r oífeiriad yn yraberthau hyn, Lef.

vii. 32, 33. A'r hyn oedd arni—sef y saws,

neu ddarn o'r weren neu y barwyden. Ac a'i

gosododd gerbron Saul—er anrhydedd iddo

ef, fel yr hwn a fyddai yn frenin arnynt.

Wele yr hyn a adawyd—neu a gadwyd i ti

eibyn dy ddyfodiad. Er pan ddywedais—
wrth y côg ; Y bobl a wahoddais i—sef Saul

a'i lanc, y rhai a wahoddasai efe pan gyfarfu

à hwynt yn y ddinas, adn. 19. A bwyta-

odd Saul gyda Samuel—ar yr un bwrdd, ac

o'r un ysgwyddog : ac y mae yn debyg i'r

llanc hefyd gael yr anrhydedd hwn or mwya
ei feistr. Yr oedd yr ysgwyddog hon yn ar-

wydd o'r llywodraeth i'r hon yr oedd efe yn
awr yn nghylch cael ei alw, Esay ix. G.

Adn. 25. Samuel a ymddyddanodd â Saul]
Yn nghylch y fienhiniaeth ag yr oedd Duw yu
ei bwriadu iddo ; ar ben y t^-yr oedd penau

tai y dwyrain yn lleddf neu wastad, ar y rhai

y rhodiai dynion yn aml er mwyn cael awyr
iach ; a chysgent yma weithiau hefyd, fel yr

awgryma y Yulgate a'r lxx i Saul wneyd y
nos hon.

Adn. 2C. Galwodd Samuel ar Sauli ben y
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yn nghylch codiad y wawr, galwodd
Samuel ar Saul i ben y t, gan ddy-

wedyd, Cyfod, fel y'th hebryngwyf
ymaith. A Saul a gyfododd, ac efe a

Sarauel a aethant iU dau allan.

27 Ac fel yr oeddynt yn myned i

waered i gr aethaf y ddinas, Samuel
a ddywedodd wrth Saul, Dywed wrth

y llanc am fyned o'u blaen ni (felly

yr aeth efe) ond saf di yr awr hon, a
mynegaf i ti air Duw.

PENNOD X.

"VNA Samuel a gymerodd phiolaid
•*- o olew, ac a'i tywalltodd ar ei ben

ef, ac a'i cusauodd ef ; ac a ddywed-
odd, Onid yr Arglwydd a'th eneiniodd

di yn flaenor ar ei etifeddiaeth ?

2 Pan elych di heddyw oddiwrthyf,

t] Neu, fel y mae gan y lxx, ar ben y t,
lle yr oedd Saul wedi bod yn gorwedd trwy y
nos. Dywed yr luddewon na f'ediodd Samuel
na Saul gysgu nemawr y noson hono, gan y
pwys oedd ar eu meddwî yn nghylch y peth

ag oedd i gael ei wneyd dranoeth, sef eneinio

Saul yn frenin ar Isracl. Cyýod—oddiar y gad-

air lle yr eisteddai ; canys yr oedd ef wedi codi

o'i wely o'r blaen, ac yn debygol wedi bwy ta ei

foreubryd. Fel y'th hebryngwyf ymaith—yr
oedd Saniuel am ei gychwyn ef tel hyn yn fore,

am fod ganddo orcliwyl i'w wneyd arno ef yn
ddirgelaidd, cyn y byddai y bobl yn gyffredin

wedi codi. lU dau allan—a'r gwas yn eu dylyn.

Adn. 27. Dywed wrth y llanc ainfynedo^n
hlaen ni] Fel na chlywai efe yr hyn oedd gan
Samuel i'w ddywedyd wrth Saul, ac na welai

yr hyn a wnai efe iddo. Ond saf di yr awr
Áon— fel y gallai sylwi yn well ar yr hyn
oedd ganddo i'w ddywedyd a'i wneyd. A
mynegaf i ti air Duw—nid yn unig y genad-

wri ddwyfol gyda golwg ar ei neillduad ef i'r

frenhiniaeth, yr hon yr oedd efe wedi ei myn-
egu iddo mewn rhau eisioes ; ond ei orchymyn
ef gyda golwg ar ei eneinio yn y lle ac ar y
pryd hwnw. Gan fod y brenin i gael ei ddewis
yn gyhoeddus wrth goelbren ar ol hyn, nid

oedd Samuel yn chwennych i neb ei weled ef

yn ei eneinio yn awr, rhag iddynt feddwl ei

íbd ef yn ei wneyd yn fienin hono ei hun, ac

nad oedd y coelbieu wedi hyny ddim ond twyll

a rhith i gadarnhau y peth. O'r Arglwydd
yr oedd ef yn ei eneinio yn ddirgel, ac o'r Ar-
glwydd y syrthiodd y coelbren arno wedi hyn
yn gyhoeddus, pen. x. 20—22.

PEN. X. Adn. 1. Yna Samuel a gymerodd
phiolaid oleio] Trwy nad oedd Sanjuel yn
offeiriad, meddylir iddo ddefnyddio olew cyff-

redin y pryd hyn, ac nid yr olew santaidd, yr
hwn oedd yn nghadw yn y tabernacl. Ac a'i

tyicalltodd ar ei ben—yn arwyddocaol o dy-

walltiad doniau a grasau Ysbryd Duw ar

Saul, i'w addasu ef i gyflawni ei swydd, Exod.
acxix. 7. Ac aH cusanodd ef—yn brawf o'i

gyfeiUgarwch a'i serch ato ; neu yn arwydd o

ymostyngiad a pharch i'w lvwodraeth: gwel
2r

yna y cai ddau r wrth fedd Rahel,
yn nherfyn Benjamin, yn Selsah : a
hwy a ddywedant wrthyt, Cafwyd yr
asynod yr aethost i'w ceisio : ac we-
le, dy dad a oUyngodd heibio chwedl
yr asynod, a gofalu y raae ara danoch
chwi, gan ddywedyd, Beth a wnaf ara

fy raab?
3 Yua yr âi di yn mhellach oddi

yno, ac y deui hyd wastadedd Tabor:
ac yno y'th gyferfydd tri wr yn myn-
ed i fyny at Dduw i Bethel ; un yn
dwyn tri o fnod, ac un yn dwyn tair

torth o fara, ac un yn dwyn costrel-

aid o win.

4 A hwy a gyfarchant well i ti, ac
a roddant i ti ddwy dorth o fara

; y
rhui a gymeri o'u liaw hwynt.

5 Ar ol hyny y deui i fryn Duw,

ar Gen . xli. 40. Onid yr A rglwydd a'th enein-

iodd di?—hyny yw, onid trwy eiorchymyn ef

y gwnaed hyn ? Yìi flaenor ar ei et'feddiaeth
—ar bübl neillduedig yr Arglwydd. Arwydd-
ir yma mai eiddo yr Arglwydd oedd y bobl, ac
nid ei eiddo ef ; a'i fodef i'w llywodraethu, ilid

yuolei fympwy eihun, ond ynol ewyllys Duw.
Adn. 2. Yna y cai ddau wr icrthfedd Ra^

hel] Ar y ffordd i Bethlehem, Gen. xxxv. 19.

Yr oedd y rhagfynegiad manwl hwn o'r peth-

au a ddygwyddent, yn brawf i Saul fod Sa-
rauel yn wir broffwyd, a'i fod yntau felly wedi
ei osod yn frenin gan yr Arglwydd. Cyfeirir

ef fel hyn at fedd un o'i henatìaid, i gael dar-
lith ar ei farwoldeb ei hun. Er fod ganddo
goron yn ei aros, eto rhaid iddo feddwl am ei

fedd, Ile yr oedd ei holl anrhydedd i gael ei

gladdu cyn hir yn y llwch ! Beth a wnaf am
fy mab?—yr oedd ei dad, cyn cael yr asynod,
wedi eu hannghofio hwy yn ei bryder am ei fab.

Adn. 3. IJyd wastadcdd Tabor] Nid hwnw
wrth droed mynydd Tabor, yr hwn oedd vn
mhell i'r gogledd, yn llwyth Zabulon ; eithr

lle a eìwid Ulon-iabor, i'r deau-ddwyrain o
Ramah : gwel Wells. Yn myned i'fyny at
Dduio i Bethel—Ue yr adeiladasai Jacob all-

or, Gen. xxxv. 7- Trwy fod y tabernacl yn
awr mewn un lle, a'r arch mewn Ue arall,

dewiswyd y man hwn fel lle a gysegrwyd i

Dduw gan Jacob. Tri fnod—yn ebyrth ;

tair torth fara—yn fwyd-offrwm ; costreU
aid îcin—yn ddiod-offrwm, Num. xv. 3—5.

Adn. 4. A hu-y a gyfarchant tcell i ti]

Meddwl y proffwyd yw, Pan ddeui i wastad-
edd Tabor, ti a gyfarfyddi â thri o wr : nid
oes achos i ti eu hofni, canys cyfeillion ydynt

;

a hwy a ddanghosanteu cyfeillgarwch, nid yn
unig trwy gyfarch gwell i ti, neu ddymuno dy
Iwyddiant, ond trwy roddi i ti ddwy dorth
fara, darpariaeth ag y byddi mewn angen am
dani at weddill dy daith. Dichon mai torthau
ag oedd ganddynt at eu gwasanaelh eu huuaia
a olygir yma, ac nid dwy o'r tair a ddygent
yn fwyd'Otìrwm. Y rhai a gymeri o'u' llaw
hwyni— i ddysgu iddo fod yn ostyngedig, or
ei fod yn frenin ; ac i fod yn haelionus i rai

mewn angen, ar ol ei ddyrchafu i'r orsedd.

217



Samtiel yn rhoddi 1 SAMUEL X. argoelìon i Saul,

yn yr hwn y mae sefyllfa y Philist-

iaid : a phan ddelych yno i'r ddinas, ti

a gyfarfyddi â thyrfa o brofFwydi yn
disgyn o'r uchelfa, ac o'u blaeu hwynt
nabl, a thympan, a phibell, a thelyn

;

a hwythau yn proffwydo.

6 Ac Ysbryd yr Arglwydd a ddaw
arnat ti ; a thi a broffwydi gyda
hwynt, ac a droir yn r arall.

7 A phan ddelo yr argoelion hyn i

ti, gwna fel y byddo yr achos : canys

Duw sydd gyda thi.

8 A dos i waered o'm blaen i Gil-

Adn. 5. Ifryn Duw] A elwid felly, am yr

arferid aberthu neu addoli yma, neu ynte am
fod yma ysgol y profFwydi. Yn yr hwn y
mae sefyUfa y Phüistiaid—k\\y tybia llawer

mai Geba a olygir, pen. xiii. 3, Neu gellir ei

ddarllen, ' yn yr hwn yr oedd sefyllfa y Phil-

istiaid ;' canj's nid yw yn debyg eu bod yma
yn awr. A ihyrfa o broffwydi—neu ' gwmni
o ysgrifenyddiön,' yn ol y Targum.^ Yn deb-

ygol ysgolorion y profFwydi, neu rai wedi ym-
gyflwyno yn hollol i efrydiaethau ac ymarfer-

ion crefyddol. Dichon nad oedd yr athrawon

ya yr ysgolionhyn yn wr ysbrydoledig, eithr

rhai yn eweithredu dan gyfarwyddyd Samuel,

yr hwn oedd yr «nig broíFwyd yn y fro. Y
inae y gair ' proíFwydo ' yn arwyddo yn fyn-

ych, nid yu unig rhagfynegu pethau i ddyfod,

ônd hefyd addysgu, írweddio, neu ganu mawl

:

pwel ar Gen. xx. 7, l Cor. xiv. 3. Tybia Mr.

Harmer fod yr arferiad canlynol yn nihlith y
Mahometaniaid yn eglurhad ar y lle hwn

:

' Ar ol i'r plant fyned trwy y Koran, y mae
eu perthynasau yn benthyca ceftyl ac offer

gwych, ac yn eu cario trwy y dref mewn gor-

ymdaith, â'r Uyfr yn eu llaw, ac yn cael eu

dylyn gan y lleiU o'u cymdeithion, a'u blaen-

ori â phob math ar gerddoriaeth yn y wlad.'

Yn disgyn oW uchelfa—We y buorit yn ab-

eithu, yn addoli, neu yn dysgu : ac yn awr

moliannent Dduw ond odid am ei ddaioni idd-

ynt, gyda phob offer cerdd. A hwythau yn
proffwydo—Taâ\\\ ai yn canu mawl i Dduw,
fel y utiae y gair weithiau yn arwyddo, 1 Cron.

XXV. 3; neu yn llefaru am ei bethau ef, trwy

gynhyrnad neillduol ei Ysbryd.
' Adn. 6. Ac Ysbryd yr Árglwydd a ddaw

arnat ti] Uyn oedd'yr arwydd cryfaf fod Sa-

niuel wedi ei eneinio ef trwy awdurdod Dnw.

A thi a broffioydi gyda hivynt—a. alluogir i

gyfansoddi, canu, a moliannu gyda hwynt, er

n'a buost erioed yn ysgol y proíFwydi yn ym-
arferyd â'r i»ethau hyny. Ac a droir yn r
arall—yn r o ddoethineb, medrusrwydd, ac

addasryddi lywodraethu pobl yr Arglwydd.

Prin y gallwnfeddwl gyda rhai, fod hyn yn

golygû y byddai iddo allu rhagfynegu dy-

gwyddiadaii dyfodol, a chael ei wnevd yn

ddyn newydd yn yr ystyr grasol ac achubol

o'r gair : gwel ar adn. 10.

Adn. 7. A phan dÂelo yr argoelion hyn i

ti] Ar ol i Dduw ddangos i ti yr holl arwydd-

ion hyn dy fod dan ei arweiniad neillduoi ef;

gwna fel y byddo yr achos—nüLC ofna ymgy-

îûeryd at uurhyw orcliwyl perthynol i'th

31-8

gal ; ac wele, mi a ddeuaf i waered
atat ti, i offrymu offrymau poeth, ac i

aberthu ebyrth hedd : aros am danaf
saith niwrnod, hyd oni ddelwyf atat,

a mi a hysbysaf i ti yr hyn a wnel-
ych.

9 H A phan drôdd efe ei gefn i fyn-

ed oddiwrth Samuel, Duw a roddodd
iddo galon arall : a'r holl argoelion

hyny a ddaethant y dydd hwnw i

ben.

10 A phan ddaethant yno i'r bryn,

wele, fintai o broffwydi yn ei gyfar-

swydd frenhinol ; canys Duw sydd gyda thi

—i'th gyfarwyddo, i'tii nerthu, a'th Iwyddo.
Adn. 8. A. dos i waered o^m blaen i Gilgal^

^c.] Er fod hyn yn cael ei orchymyn yma yn
awr, eto nid oedd i gael ei gyflawni yn ddiat-

reg; fel y mae yn amlwgmewn rhan oddiwrth
holl rediad yr hanes, (yr hon a ddengys i

Saul, aSamuel, a'r bobl, gydgyfaifod yn Mis-
peh, adn. 17, &c., lle y dewiswyd Saul gan
Dduw, ac y derbyniwyd ef gan y bobl fel

brenin, ac iddo wedi hyny fyned i Gilgal un-
waith cyn yr amser ag y sonir am dauo yma,
pen. xi. 14, 15 ;) ac mewn rhan wrth gyd-
mharu y lle hwn â pen. xiii. 8, &c , lle y cawn
Saul yn cael ei gyhuddo o droseddu y gorchy-

myn hwn yn mhen dwy flynedd ar ol ei roddi.

Ymddengys i'r gorchyrayo hwn gael ei roddi

fel rheol sefydlog i Saul €Ì dylyn tra y byddai

efe a Samuel byw^ mewn achos o ryw an-

hawsder mawrdyfodol, megys ymosodiad gel-

ynion, fod i Saul fyned i Gilgal, a chynuli y
bobl yno, ac aros yno saith niwrnod, yr hyn
nad oedd ormod o amser i gasglu y bobl a
Samuel yno. A dewiswyd Gilgal i'r perwyl
hwn, am fod y Ue hwnw yn enwog fel y fan

lle yr adnewyddwyd y cyfammod rhwng Duw
ac Israel, Jos iv., ac o herwydd anghreiff"tiau

hynod ereiU o ff"afr Duw iddynt, y goffadwr-

iaeth ara ba rai a fyddai yn gadarnhad i'w

fl^ydd ; ac am ei fod yn le tra chyfleus i'r

llwythau o bob tu i'r lorddonen ymgynuU
iddo, i ymgynghori, ac i uno eu byddinoedd

ar y fath achlysuron. Ac wele, mi a ddeuaf
i waered atat ti—fel y gallai Samuel ymgy-
nghori â Duw, a chaei ei tì'afr ef trwy yr oíf-

rymau a'r ebyrth hyny, a hysbysu i'r brenin

pa beth i'w wneuthur.
Adn. 9. A phan drôdd efe] Weäì iddogefnu

ar Samuel i wynebu ar ei daith; Duw a rodd-

odd iddo galon arall—nid calon newydd ac

ysbryd newydd fel a ddyry efe i'w bobl, eithr

calon ac ysbryd brenin, neu wroldeb a byvv-

iogrwydd meddwl i ddyfeisio a chario allan

gynlluniau niawrion fel Uywodraethwr ar Is-

rael ; tra nad oedd ef wedi bod yn meddwl am
ddin» yn flaenorol ond trin tir ac auifeiliaid

ei dad. A'rholl argoelion hyny—agrybwyll-

wyd adn. 2—6, megys cyfarfod â'r gwr wrth

fedd Rahel ac yn ngwastadedd Tabor, derbyn

y torthau, cyfarfod â thyrfa o brofFwydi, a

phroflwydo gyda hwynt ; a ddaethant y dydd
hwnw i ben—er na chrybwyllir ond aoi y
ddau argoel pwysicaf, adn. 10.

Adn. 10. Wdefintai o broffwydiyn ei gyf-
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fod ef ; ac Ysbryd Duw a ddaeth arno
yntau, ac efe a broffwydodd yn eu
mysg hwynt.

11 Aphawb a'r a'ihadwaenai ef o'r

blaen a edrychasant ; ac wele, efe gyd
a'r proffwydi yn proffwydo, Yna y
bobl a ddywedasant bawb wrth eu
gilydd, Beth yw hyn a ddaeth i fab

Cis? A ydìjw Saul hefyd yn mysg y
proffwydi?

12 Ac un oddiyno a atebodd, ac a

ddywedodd, Eto pwy yw eu tad hwy ?

Am hyny yr aeth yn ddiareb, A
ydyw Saul hefyd yn mysg y proff-

wydi ?

13 Ac wedi darfod iddo broffwydo,
efe a ddaeth i'r uchelfa.

14
T[
Ac ewythr Saul a ddywedodd

wrtho ef, ac wrth ei lanc ef, I ba le

yraethoch? Ac efe a ddywedodd, I

geisio yr asynod : a phan welsom nas
caìd, ni a ddaethom at Samuel.

arýod ef] Fel y rhagfynegwyd adn. 5. Ac
efe a broffwydodd yn eu inysg hwynt—a gyd-
unodd â hwynt yn eu mawi a'u canìadau, adn,

6 ; er y dywed yr luddewon, oddiar eu dy-
chymygion eu hunain, ddarfod iddo brofFwydo
am y byd a ddaw, am Gog a Magog, ac am
wobr y cyfiawnion a chosp yr annuwiolion.
Adn. 11. A phawb aW a'i hadwaenai ef o'r

blaen] Canys yr oedd ef erbyn hyn wedi cyr-

aedd i'w gymydogaeth ei hun ; a edrychasant
—aethent allan i weled a chlywed y fintai o

broíìwydi yn canu ac yn clodfori ; ac wi th

edrych ar y rhai hyny, canfuant Saul hefyd
yn eu mysg hwynt, ac yn 'j^roífwydo' felly

gyda hwy, dan gymaint dylanwad ag un o
ìionynt. Beth yw hyn a ddaeth ifab Cis ?—
i amaethwr gwladaidd nad yw erioed wedi
bod yn ysgol y proft'wydi, ac eto yn awr sydd
yn canu ac yn clodfori cystal ag un o'r gwr
îlên ! A ydyw Saul hefyd yn niysg y proff-
wydi?—yr oedd hyn yn faterosyndod i bawb
a adwaenent ei beison, ei deulu, a'i ddygiad i

fyny.

Adn. 12. Ac un oddiyno] Sef un o'r rhai a
adwaenentSaul; a atebodd—i'rrhai a ryfedd-
ent ei weled ef yn mhlith y proft\vydi ; Eto
pwy yw eu tad hwy?—fel pe dywedasai, Na
ryfeddwch am hyn, canys Samuel yw eu tad,

iieu eu prif athraw, hwy oU ; a bu Saul y
ddeuddydd diweddaf dan ei addysgiadau ef
yn gystal a hwythau. Neu, Duiv yw eu tad
hwy oll ; a gallai Duw ddysgu i Saul broft'-

wydo yr un modd a hwythau. Ond y mae
Dr. Boothroyd yn darllen, pwy yw ei dad
ef? ac y mae yr ailunau goraf o'r Lxx yn
chwanegu, onid Cis? Am hyny yr aeth yn
ddiareb— pa bryd bynag ar ol hyn y codid
rhyw ddyn isel i ddyrchafiad yn yr eglwys
neu y wladwriaeth, arferid dywedyd gyda
golwg arno, ' A ydyw Saul hefyd yn mysg y
proü'wydi?'

Adu. 13. Ac wedi darfod iddo broffwydó]
Yn yr hyn y parhaodd ond odid cyhyd a'r

lleiU, n«t iddynk orphen eu gorymdaith
; ^ca

y p'offv)yà%>

15 Ac ewythr Saul a ddywedodd,
Mynega, atolwg, i mi, beth a ddy
wedodd Samuel wrthych chwi.

1

6

A Saul a ddywedodd wrth ei ew-
ythr, Gan fynegu mynegodd i ni fod
^'^r asynod wedi eu cael. Ond am
chwedl y frenhiniaeth, yr hwn a ddy-
wedasai Samuel, nid ynganodd efe

wrtho.
17 Tf

A Samuel a alwodd y bobl
yn nghyd at yr Arglwydd i Mispeh

;

18 Ac a ddywedodd wrth feibion

Israel, Fel hyn y dywedodd Argl-
wydd Dduw Israel ; Myfi a ddygais i

fyny Israel o'r Aifft, ac a'ch gwared-
ais chwi o law yr Aifftiaid, ac o law
yr holl deyrnasoedd, a'r rhai a'ch gor-
thryment chwi.

19 A chwi heddyw a wrthodasoch
eich Duw, yr hwn sydd yn eich gwar-
ed chwi oddiwrth eich hoU ddrygfyd,
a'ch helbul ; ac a ddywedasoch wrtho

ddaeth Vr uchelfa—o'r lle y disgynasai y dyrfa
o broft'wydi, adn. 5. Efe a aeth yma i ddiolch
i'r Arglwydd am y ffafr a gawsai, ac i ofyn ara
ei gyfarwyddyd neillduol ef yn ei swydd or-

uchel rhagUaw.
Adn. 14. Ac ewythr Saul a ddyuedodd]

Ar ol iddo ef fyned adref at ei bobl. I ba U
yr aethoch—yn ystod eich taith y dyddiau di-

weddaf ? / geisio yr asynod—o le i ie. A
2)han welsom nas caid— hanes am danynt
mewn unrhyw fan lle y buom ; ;u" a ddaèth-
om at Sainuel— i Ramah, i ddeisyf cael gwy-
bodaeth yn eu cylch ganddo ef, pen. ix. 5, 6.

Adn. 15. Mynega, atolwg, i mi, beth a ddy-
wedodd Sumuel] Ar ol clywed iddo fod gyda
Samuel, a gweled yn ei wedd ryw arwyddion
o gyfnewidiad, efe a dybiodd y gallai Samuel
fod wedi dywedyd ihywbeth wrtho yn nghylch
y frenhiniaeth, am yr liyn yr oedd dysg\vyl-
iad cyftYedinol : gwel pen. viii. 22.

Adn. 16. Mynegodd i ni fod yr asylnod
wedi eu cael] Gwel adn. 2, a pen. ìx. 20. Ond
ani chicedl y frenhiniaeth—at yr liou yn unig
y cyfeiriai ei ewythr ; nid ynganodd ef'e—rhag
iddo ymddangos yn falch a rhodresgar, ac am
y mynai Samuel i'r peth gael ei guddio hyd
nes y dewisid Saul wrth goelbren.

Adn. 17. A Samuel a alwodd y bobl yn
nghyd at yr Arglwydd] Dywedir'hyn, naill

ai am fod yr arch, yr arwydd o bresenoldeb
yr Arglwydd, wedi ei dwyn y pryd hvn i

Mispeh ; neu ynte am fod y dewisiad o fienin
i gael ei wueyd trwy goelbren, llywodraethiad
pa un oedd oddiwrth yr Argíwydd, Diar,
xvi. 33.

Adn. 18. Fel hyn y dyicedodd Arglwydd
Ddiiw Jsrael] Sef 'Jehopa, yr hwn oedJ
Dduw mewn cyfammod àg Israel, i'w llyw-
odracthu a'u gwaredu. Äíyf a ddygals i

fyny Israel o'r Aifft— crybwyllir hyii oU i

ddangos eu hanniolchgarwch a'u pechod hwr,
wrth wrthod Duw, a gwaeddi am frenin araíl.

Adn. 19. Yr hwn sydd yn eich gwared\
Tfwy godi barnwTr i chwi pan fvddoch mswn
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Y coelbren 1 SAMUEL XI. yn dîsgyn ar Saul.

ef, Nid felly; eithr gosod arnom ni

frenin. Am hyny sefwch yr awr hon
gerbron yr Arglwydd wrth eich llwyth-
au, ac wrth eich miloedd.

20 A Samuel a barodd i hoîl Iwyth-
au Israel nesâu : a daliwyd llwyth
Benjamin,

21 Ac wedi iddo beri i Iwyth Ben-
jamin nesâu yn ol eu teuluoedd, dal-

iwyd teulu Matri ; a Saul mab Cis a

ddaliwyd : a phan geisiasant ef, nis

caid ef

22 Am hyny y gofynasant eto i'r

Arglwydd, a ddeuai y gr yno eto.

A'r Arglwydd a ddyw^edodd, Wele, efe

yn ymguddio yn mhlith y dodrefn.

23 A hwy a redasaut, ac a'i cyrch-

asant ef oddiyno. A phan safodd yn
nghanol y bobl, yr oedd efe o'i ys-

gwydd i fyny yn uwch na'r holl bobl.

24 A dywedodd Samuel wrth yr
hoU bobl, A welwch chwi yr hwn a

ddewisodd yr Arglw^ydd, nad oes neb

drygfyd a helbul, Nid felly—ni fynwn ni

ein Uywodraethu gan farnwyr, ondgan frenin.

Ac yr oedd hyn, fel y dywedir yma, yn wrth-
odiad nid yn unig o'r barnwyr, oud o Dduw,
yr hwn a'u llywodraethai hwynt ei hun trwy
farnwyr. Wrth eich ILwythau—sef tywysog-
ion eu llwythau ; ac wrth eich miloedd—sef

penaethiaid eu miloedd, i'r rhai yr oedd eu
Ìlwythau wedi eu dosbarthu.

Adn. 20. Daliwyd llwì./ih Benjamin] Syrth-

iodd y coelbren ar Iwyth Benjamin, a hyny
ünd odid yn groes i ddysgwyliad pawb, am ei

fod y llwyth lleiaf o'r oU, ac wedi deilliaw

oddiwrth fab ieuangaf Jacob.

Adn. 21. Daliicyd ieulu Matri] holl

deuluoedd Uwyth Benjamin; a Saul mah Cis
a ddaliwyd—hyny yw, daliwyd Cis o deulu
Matri, a Saul o dylwyth Cis : gwel y drefn yn
cael ei hegluro ar Jos. vii. 14. A j)han geis-

iasant e/—ar ol i enw Saul ddyfod allan, a
hysbysu hyny i'r bobl, ymofynwyd am dano
ef yn y fan, i'wgydnabod a'i gyfarch fel bren-

in : ond yr oedd ef wedi ymguddio o herwydd
ei yleidd-dra, am y gwyddai mai arno ef y
Byrthiai y coelbren.

Adn. 22. Gofynasant eto i'r Arglwydd]
Trwy yr Urim a'r Thummim, fel y tybia
rhai ; neu ynte trwy Samuel, yr hwn trwy ei

weddi a gafodd atebiad. Wcle efe yn ym-
guddio yn mhlith y dodrefn—neu y cerbydau
a'r celfr a ddygasai y bobl gyda hwynt i'r lle.

Adn. 23. Yr oedd efe oH ysgwydd i fyny
yn uwch na'r holl bohl] Trwy yr hyn yr ed-

rychai efe yn hardd a mawreddog iawn yn eu
plith : gwel ar j)en. ix. 2.

Adn. 24. A îuelwch chioi yr hwn a ddewis-
odd yr Arglwydd?] Priodola Samuel ydewis-
iad i'r Arglwydd, am mai efe a barasai i'r

coelbren syrthio ar Saul. Nad oes tehyg iddo— ran maintioli a phrydferthwch cortf,. yr
hyn oedd ynddo ei hun yn ddymunol mewn
brenin, ac fel yn arwydd ogymhwysder medd-
wl. A'r holl bobl a fioeddiasani—ond odid
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tebygiddo ynmysg yrholl bobl? A'r
holl bobl a floeddiasant, ac a ddywed-
asant, Byw fyddo y brenin.

25 Yna Samuel a draethodd gyfraith

y deyrnas wrth y bobl, ac a'i hysgrif-

enodd mewn llyfr, ac a'i gosododd ger
bron yr Arglwydd. A Samuel a oll-

yngodd ymaith yr holl bobl, bob un
i'w d.

26 ^ A Saul hefyd a aeth i'w d ei

hun i Gibeah ; a byddin o'r rhai y
cyfifyrddasai Duw â'u calon, a aeth

gydag ef.

27 Ond meibion Belial a ddywedas-
ant, Fa fodd y gwared hwn ni? A
hwy a'i dirmygasajit ef, ac ni ddyg-
asant anrheg iddo ef. Eithr ni chy-

merodd efe arno glywed hyn.

PENNOD XI.

"^rNA Nahas yr Aramoniad a ddaeth
•*- i fyny, ac a wersyllodd yn erbyn
Jabes Gilead : a holl wr Jabes a

amrai weithiau yn olynol, i ddangos eu cy-

meradwyaeth o hono. Dyw fyddo y brenin
—hyny yw, bydded iddo fyw yn hir a llwydd-
iannus fel brenin.

Adn. 25. Yna Samuel a draethodd gyf-
raith y deyrnas] Sef y rbeolau wrth ba rai

yr oedd y llywodraeth frenhinol i gael ei

chario yn mlaen, Deut. xvii. 16, &c. Ac a'i

hysgrifenodd mewn llyfr— i fod yn gyfammod
parhaol nid yn unig rhwng y brenin a'i dy-
wysogion, ond hefyd ihyugddynt oli a Duw.
Ac aH gosododd gerbron yr Arglwydd—yn
ymyl yr arch, gyda'r cyfreithiau ag oeddynt
yno o'r blaen, Deut. xxxi. 26.

Adn. 26. A Saul hefyd a aeth i'w dý ei

hun] Neu adref at ei dad ; canys nid oedd un
Uys brenhinol wedi ei adeiladu eto. A bydd-

in d'r rhai y cyfyrddasai Duw ä'u calon—

y

rhai a gynhyrfwyd gan ddylanwad dwyfol i

wneuthur hyn ; a aeth gydag ef—i'w arwain
ef yn ddiogel ac anrhydeddus i'w d ; eitbr

nid i aros gydag ef yno, yr hyn ni fuasai yn
gyfaddas i'w amgylthiadau presenol.

Adn. 27. Ond meibion Belial a ddywedas-
ant] Sef rhywddynion penrhydd adrygionus,

ond odid o deulu enwog, y rhai a gasäent bob

llywodraeth, ynenwedig llywodraeth Saul, yr

hwnahanasai o deulu isel : gwel ar pen. ii. 12,

Deut. xiii. 13. Fa foddy gwared hwn ni—
law y Philistiaid a gelynion ereill ? A hwy

aH dirmygasant ef—nid yn unig mewn geir-

iau, ond raewn gweithredoedd hefyd ; ac oni

buasai y fyddin a aethai gydag ef, y mae yn
dra thebyg y buasent yn ei ladd ef ar y fifordd

adref. Ac ni ddygasant anrheg iddo ef—ícì
yr arferid gwneyd yn ngwledydd y dwyrain,

pan esgynai brenin i'w orsedd, 1 Bren. iv. 21,

2 Cron. xvii. 5. Eithr ni chymerodd efe arno
glyioed hyn—yr hyn oedd yn brawf o'i os-

tyngeiddrwydd ef, ac o dynerwch ei dymher.
Ýr oedd llawer o ddoethineb hefyd i'w ganfod

yn hyn : canys pe sylwasai efe ar eu hym-
ddygiad hwy, buasai raid iddo eu cospi ; ac ni



Ammodau Nahas. 1 SAMUEL XI. Ânfon cenadau at Saul.

ddywedasant wrth Nahas, Gwna gyf-

ammod â ni, ac ni a'th wasanaethwn
di.

2 A Nahas yr Ammoniad a ddy-
wedodd wrthynt, Dan yr ammod hon
y cyfammodaý â chwi ; i mi gael tynu
pob llygad deau i chwi, fel y gosod-
wyf y gwaradwydd hwn ar hoU Is-

rael.

3 A henuriaid Jabes a ddywedas-
ant wrtho, Caniatâ i ni saith niwrnod,
fel yr anfonom genadau i holl derfyn-

au Israel : ac oni hydd a'n gwaredo,
ni a ddeuwn allan atat ti.

4 ^ A'r cenadau a ddaethant i Gi-

beah Saul, ac a adroddasant y geiriau

]le y clybu y bobl. A'r holl bobl a

buasai yn ddiogel iddo ddechreu ei deyrnasiad

trwy weithred o doster.

PEN. XI, Adn, 1. Yna Nahas yr Am-
moniad a ddaeth i fyny] Yn ol fel yr oedd
efe wedi bygwth o'r bìaen, pen. xii. 12 ; ac a
wersyllodd xjn erbyn Jabes Gdead—dinas yn
ugwlad Gilead, tuhwnt i'r Joiddonen, yn per-

thyn i Iwyth Gad, ar derfyn Manasse, Gwna
gyfammod â ni—dymuuent fod niewn hedd-

wch â brenin meibion Ammon, a thalu teyrn-

ged iddo ef ar yr aramod o gael Uonydd yn eu
gwlad, a mwyuhau eu breintiau gwladol a

chrefyddol fel o'r blaen, Yr oeddynt wedi
cael eu gwanhau yn fawr cyn hyn gan Iwyth-

au ereiil Israel, (Barn, xxi. 8— 11.) fel nas
gallent sefyll rhyfel yn awr â'r Animoniaid;
ac nid oeddynt yn gweled un tebygolrwydd o

ymwared oddiwrth eu brodyr yn Nghanaan.
Adn. 2. Dan yr ammod hon y cyfammodaf

â chiüi] Fel ag i'ch gadael yn fyw ; i mi gael

tynu pob llygad deau i chwi—byddai i'r ara-

jnod greulon hon wasanaethu ar unwaith fel

arwydd o'u caethiwed, a moddion i'w hanallu-

ogi i ryfel, yn yr hon yr oedd eu llygad deau
yn dra gwasanaethgar, trwy fod eu tarianau,

y rliai a ddalient yn eu llaw aswy, yn cuddio
eu llygad aswy i raddau pell. Ef'e a gyuygia,
modd bynag, adael iddynt un llygad, fel y
gallent ei wasanaethu ef mewnunrhywswydd
isel. Fel y gosodivyfy gwaradwydd hwn—
canys byddai yn waradwydd gwarthus iddynt

oU fod yn unllygeidiog, trwy ymostwng yn
Uwfraidd i hyny rhag ofn eu gelynion. A
byddai yn waradwydd hefyd i holl IsraeU fod

iddynt oddef i'w brodyr gael eu trin fel hyn,
ac yn enwedig gan y gallent ddysgwyl yr un
driniaeth eu hunain gan Nahas.
Adn, 3. Caniatâ i ni saith niiornod] Gall

ymddangos yn hynod fod iddynt hwy gynyg
ymostwng mor fuau i'r fath ammodau creu-

îon, os na dderbynient gymhorth ; a bod i Na-
has ganiatâu iddynt gymaint o amser i'r fath

ddybeu. Ond y mae y rheswm yn amlwg

:

canys gallwn feddwl nad oedd Nahas yn ew-
yllysio eu gyru hwynt i anobaith ar unwaith
trwy wrthod iddynt yr yspaid byr hwn i ddys-
gwyl ymwared, yr hwn y tybiai efe ei fod yn
îlawer rhy fyr i Saul na neb arall godi byddin
i'w cynorthwyo, Ac yr oedd efe yn gweled

ddyrchafasant eu llef, ac a ylasant.
5 Ac wele, Saul yn dyfod ar ol y

gwartheg o'r maes. A dywedodd Saui,

Beth sydd yn peri i'r bobl ylo ? Yna
yr adroddasant iddo eiriau gwÿr Ja-
bes.

6 Ac Ysbryd Duw a ddaeth ar Saul,

pan glybu efe y geiriau hyny ; a'i

ddigofaint ef a enynodd yn ddirfawr.

7 Ac efe a gymerth bâr o ychain, ac
a'u drylliodd, ac a'^í danfonodd trwy
holl derfynau Israel yn llaw ycenad-
au

;
gan ddywedyd, yr hwn nid elo

ar ol Saul, ac ar oi Samuel, fel hyn y
gwneir i'w wartheg ef. Ac ofn yr Ar-
glwydd a syrthiodd ar y bobl, a hwy
a ddaethant allan yn unfryd.

hefyd fod gan Israel yn Nghanaan ddigon i'w
wneutliur gyda'r Philistiaid, heb ddytod dros
yr loiddonen i ryfela á'r Aramoniaid. Ac
onibydd á'n gwaredo—os na ddaw ein brodyr
drosodd ; ni a ddemcn allan atat ti—can'ys

yr oedd yn well ganddynt goUi eu llygad na
cliolli eu hywyd.
Adn, 4. A'r cenadau a ddaethani i Gibeah

Saul] A clwid felly am mai yma y gaced ef,

y dygwyd ef i fyny, ac y prcswyliai hyd yu
Ìiyn ; ac a adroddasant y geiriau lle y clybu

y bohl—yraddongys oddiwrth liyn na wyddent
hwy yn Jabcs Giiead ddim am benodia'd Saul
i'r frenhiniaeth, trwy i'r genadwri gael ei chyf-
eirio at y bobì, ac nid at Saul. Yr oedd ihwym-
au neiUduol ar lw\th Lenjamiu igynorthwyo
gw^'r Jabes, am mai oddiyraa y cawsant hy
400 o wragedd i'r gweddill a adausid yn fy
o'r Benjaminiaid : gwel Barn. xxi, 12. A'r
holl hobl a ddyrchafasant eu llef—mewn cyd-
ymdeimlad à'u brodyr yn eu trallod a'u per-

ygl presenol, a chan ofn y tynid eu llygaid
Ìiwythau oll yr un modd.
Adn, 5. Ac wele Saul yn dyfod ar ol y

gwartheg o'r maes] Gan eu dwyn adref dros
nos, neu ynte i'w godro. Er ei fod wedi ei

ddewis yn frenin cyn hyn, nid oedd eto wedi
dechreu teyrnasu yn ystyr priodol y gair; a
chan y deallai fod rhai yn ei ddirmygu, ar-

hosodd yn dawel gyda'i aiwedigaeth wiadaidd
arferol, hyd oni threfnai Duw yn ei raglun-
iaeth iddo ddyfod i'w swydd mewn modd mwy
cyhoeddus. JBeth syddyn peri i'r bobl wglo'?
—adroddwch i mi, fel y galiwyf, os yw bosibl,

eu oynorthwyo, Fel h} n y mae brenhinoedd
tosturiol mewn poen, os bydd eu deiliaid mewn
dagrau,

Adn. 6. Ac Ysbryd Duw a ddaeth ar Said]
Yn ysbryd o dosturi tuag at drigolion Jabes
Gilead, ac yn ysbryd o eiddigedd a gwrolder
i ymosod ar eu gelynion ac i'w hachub hwy-
thau.

Adn. 7. Ac (fe a gymerth bâr o ychain,
c^c.] Yr oedd aufoniad darnau o'r ychain trwy
holl derfynau Israel yn weithred gytìelybi
eiddo y Leíìad : gwel ar Barn. xix. 20.

' Yr
hwn nid elo ar cl Saul ac ar ol Samuel—er
ei fod yn ei enwi ei hun yn mlaeuaf, fel vr
uwchaf mewn awdurdod, eto y mae vn cv's-

vlltu Samuel gvdag ef, am ei'fod o hvd 'vu
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Gorchfygu yr Ammonìaid, 1 SAMUEL XI. Cyhoeddi Saul yn frenin.

8 A phan gyfrifodd efe hwynt yn
Bezec, meibion Israel oedd dri chan
mil, a gwr Juda yn ddeng mil ar

hugain.

9 A hwy a ddywedasant wrth y cen-

adau a ddaethai, Fel hyn y dywedwch
wrth wr Jabes Gilead ; Y fory, er-

byn gwresogi yr haul, bydd i chwi
ymwared. A'r ceuadau a ddaethant
ac a fynegasant hyny i wr Jabes ; a
hwythau a lawenychasant.

10 Am hyny gwr Jabes a ddywed-
asant, Y fory y deuwn allan atoch
chwi ; ac y gwnewch i ni yr hyn oU a

weloch yn dda.

11 A bu dranoeth i Saul osod y

farnwr, ac o ddylanwad mawr gyda'r bobl.

Fel hyn y gwneir €w warlheg ef—eu dryllio

yn ddarnau, fel y drylliasai efe y ddau ch.
'Ac ofn yr Arglwydd a syrthiodd ar y bohl—
ofnasant, os nad ufyddhäent, y drylliai yr

Arglwydd hwythautrwy ryw farn, fel y byg-

ythiai Saul ddryllio eu gwartheg. A hwy a
ddaethant allctn yn unfryd—o'u cartrefleoedd,

i fyned ar ol Saul yn erbyn raeibion Ammon.
' Bydd i ofn Duw,' ebai Bensou, ' wneyd dyn-

ion yn ddeiliaid da, yn filwyr da, ac yn gyf-

eillion da i'w gwlad. Bydd i'r rhai a ofnant

Dduw wueyd cydwybod o'u dyledswydd i bob

dyn, yn enwedig i'w llywodraethwyr. Hwy
a anrhydeddant y brenin, a phawb a fyddont

mewn awdurdod dano ef.'

Adn. 8. A phan gyfrifodd efe hwynt yn
Bezec\ Dinas yn llwyth Manasse, oddeutu 40
niilidir i'r gogíedd o Gibeah, ar y ffordd i Ja-

bes, ac o fewn 2-t o filldiroedd iddi, Yma yr

oedd yr hoU filwyr i gyfarfod â Saul. Meib-

ion Isracl oedd dri chan ìnil—o'r wyth llwyth

a hanner ag oeddynt yn Nghanaan ; a gwr
Juda yn ddeng mil ar hugain—enwir y
Uwyth liwn ar ei ben ei hun, o herwydd ei

ragoriaeth. Nid yw nifer milwyr Juda yma
yn llawer, am fod yn angenrheidiol iddynt

gadw llawer o'u milwyr gartref, i amddiffyn

eu gwlad rhag y Philistiaid ag oeddynt ar eu

terfyn hwy. Er eu bod wedi eu siorai ond

odid am na chawsent frenin o'u llwyth eu

hunain, fel y gallasent ddysgwyl, (gwel Gen.

xlix. 8, 10,) ac er eu bod raewn perygl mawr
oddiwrth y Philistiaid, eto y fath oedd eu

hymostyngiad i orchyrayn Saul, a'u serch at

eu brodyr tuhwnt i'r lorddonen, fel yr anfon-

asant o leiaf 30,000 o wr i'w cynorthwyo.

Ond yn ol y lxx, yr oedd gwr Israel yn

600,000, a gwr Juda yn 70,000 ; a dywed
Josephus fod y fyddin oU yu 700,000.

Adn. 9. Y fory, erbyn gwresogi yr haul]

Sef eibyn hanner dydd ; y bydd i chwi ym-
ioared—trwy ddyfodiad eich brodyr i'ch cyn-

orthwyo. Nid tranoeth wedi ymadawiad y
cenadau o Bezec a feddylir, eithr tranoeth ar

ol iddynt hwy gyraedd at eu brodyr i Jabes

Gilead: gwel ar adn. 11.

Adn. 10. Ani hyny gwr Jahes a ddywed-

asant] Wrth Nahas a'r Àmmoniaid. Yfory
y deuwn aUan atoch chwi— fel yr addawsora,

"adn. 3. Eithr celasant oddiwrthynt yr hvs-
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bobl yn dair byddin ; a hwy a ddaeth-
ant i ganol y gwersyll yn y wyliad-
wriaeth fore, ac a laddasant yr Am-
moniaid nes gwresogi o'r dydd : a'r

gweddillion awasgarwyd, fel na thrig-

odd o honynt ddau yn nghyd.
12 1[ A dywedodd y bobl wrth Sa-

muel, Pwy yw yr hwn a ddywedodd,
A deyrnasa Saul arnom ni? moeswch

y gwr hyny, fel y rhoddom hwynt i

farwolaeth.

13 A Saul a ddywedodd, Ni roddir

neb i farwolaeth heddyw : canys hedd-
yw y gwnaeth yr Arglwydd ymwared
yn Israel.

14 Yna Samuel a ddywedodd wrth

bysrwydd a dderbyniasent am gymhorth oddi

wrth eu brodyr. Gwnewch i ni yr hyn oll a
weloch yn dda—ein lladd, ein caethiwo, neu
dynu ein Uygaid. Dywedent fel hyn, i wneyd
yr Amraoniaid yn fwy diofal, hyd oni syrth-

iai Saul a'i filwyr arnynt yn ddiarwybod.

Adn. ì\. A bu dranoeth] Ar ol i'r cenadau
ddychwelyd ; i Saul osod y hobl yn dair

byddin—i yraosod ar yr Aramoniaid mewa
tri lle gwahanol, fel y cai ei wr fwy o fan-

tals i weithredu. Tn y wyliadwriaeth fore

—y mae yn debyg iddynt ddechreu eu taith

yn yr hwyr yr ail ddydd ar ol gwneuthur
addewid i'r cenadau, ac iddynt groesi yr lor-

ddonen yn y nos, a chyraedd gwersyll yr Am-
raoniaid erbyn toriad gwawr y trydydd dydd.

Ac a laddasant yr Ammoniaid nes gwresogi

o'r dydd—o'r bore hyd hanner dydd, pryd yr

oedd yr haul wresocaf. A'r gweddiUion a
wasgarwyd— y rhai a allent ddianc rhag

cleddyf Saul ac Israel a ffoisant ara eu hein-

ioes, bob un yn ei ffordd ei hun.

Adu. 12. A dywedodd y bobl wrth Samu-
el] Yr hwn yr ymddengys iddo ganlyn Saul

yn y rhyfelgyrch yma, i'wgefnogi ef, agwedd-
io drosto; er y tybia rhai raai ar ol i'r fyddia

ddychwelyd i Ganaan y bu yr ymddyddaa
hwn. Fwy yw yr hwn a ddywedodd, A
deyrnasa Saul arnom nif—ueu, fel y mae
yn yr Arabaeg, y Syriaeg, a'r Galdeaeg, 'Ni

chaiff Saul deyrnasu arnom ni.' Moeswch y
gwr hyny—sef meibion Belial, pen. x. 27

;

feL y rhoddom hwynt i farwolaelh—felly ya

awr, ar ol enniU y fuddugoliaeth, y maent yn

falch o'u harweinydd, ac am roddi prawf o'u

hymlyniad wrtho trwy ladd, mewn gwaed oer,

y rhai hyny ag oeddynt yn erbyn iddo ef gael

y frenhiniaeth.

Adn. 13. A Saul a ddywedodd] Mewn at-

ebiad iddynt, cyn i Samuel gael amser i ddy-

wedyd gair. Ni roddir neb i farwolaeíh

heddyw—yr oedd ganddo cf, fel brenin, aw-

durdod i gospi neu arbed y troseddwyr hyn :

gwel ar pen. x. 27. Canys heddyio y gwnaeth

yr Arglwydd ymwared yn Israel—fel pe dy-

wedasai, Y mae yn resyn rhoddi neb o'n pobl

ein hunain i farwolaeth heddyw, pan y mae
yr Arglwydd newydd roddi ymwared i ni o

law eiu gelynion.

Adn. 14. Deuwch, fel yr elom i Gilgal] Y
lle y daeth Israel gyntaf iddo pan ddyg Jo»uä
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y bobi, Deuwch, fel yr elom i Gilgal,

ac yradnewyddom y frenhiniaeth yno,

15 A'r holl bobl a aethant i Gilgal;

ac yno y gwnaethant Saul yn frenin,

gerbron yr Arglwydd yn Gilgal : a

hwy a aberthasant yno ebyrth hedd
gerbron yr Arglwydd. A Saul a law-

enychodd yno, a holl wr Israel, yn
ddirfawr.

PENNOD XII.

A SAMUEL addywedoddwrthholl
-^ Israel, Wele, gwrandewais ar eich

llais yn yr hyn oll a ddywedasoch
wrthyf, a gosodais frenin arnoch.

2 Ac yr awr hon, wele, y brenin yn
rhodio o'ch blaen chwi : a minau a

heneiddiais, ac a benwynais ; ac wele,

fy meibion hwythau gyda chwi : a

hwyut i Ganaan, Jos. iv. 19. Yr oedd oddeutu

50 filldiroedd o Jabes Gilead. Ac yr adne-

wyddom y frenhiniaeth—sef cyhoeddi, cyd-

nabod, a sicrhau Saul yn frenin ar Israel.

Adn. 15. Ac yno y gwnaethant Saul yn
frenin] Yr arddelasnnt ac y derbyniasant ef

yn gyhoeddus ac unfrydol fel eu brenin. Yr
oedd Saul o'r blaen wedi cael ei eneinio yn
Ramah, a'i ddewis trwy goelbren yn Mispeh,

pen. X. 1, 21 ; ond trwy fod rhai yn anfoddlon

i'w gydnabod ef fel eu brenin, bu yn aros beth

amser gartref mewn cyflwr o annghyhoeddus-
rwydd. Eithr yn awr, ar ol y fath brawf am-
Iwg fod presenoideb Duw gydag ef yn y fudd-

ugoliaeth ddiweddar, derbyniwyd ef gan yr

hoU bobl yn unfrydol fel eu brenin ; a dywcd
Josephus iddo gael ei eneinio eilwaith. Ger
bronyr Arglioi/dd—nid gerbron yr arch, ca-

nys yr oedd hòno yn awr yn Ciriath-jearim
;

eithr mewn modd edmygol, fel yn mhresenol-
deb Duw, gan apelio ato ef fel tyst o'u cywir-

deb yn y weithred hon, a chydag ebyrth sant-

aidd, a gweddi am ei fendith ef ar y cwbl. A
Saul a Lawenychodd yno—yn ei frenhiniaeth

ei hun, ac ewyllys da ei ddeiliaid ; a holl wr
Israel—fod ganddynt y fath un yn frenin ar-

nynt.

PEN. XII. Adn. 1. A Samitel a ddyiced-

odd torth holl Israel] Yn Gilgal, ar ol iddynt
gyhoeddi Saul yn frenin, ac yn nghanol eu
ìlawenydd diifiiwr ar yr achlysur ; wele,

gwrandewais ar eich Uais—yn eich holl geis-

iadau am frenin ; a gosodais frenin arnoch
—yn ol gorchymyn Duw, pen. viii. 22.

Adn. 2. Ac yr aior hon, wele y hrenin yn
rhodio o'ch blaen chwi] Neu yn teyrnasu ar-

noch. Yr wyf fi wedi rhoddi fy awdurdod i

fyny iddo ef, ac yn fy addef fy hun fel un o'i

ddeiliaid. A minau a heneíddiais—ac felly

yr oeddwn yn analluog i'rli llywodraethu fy

bun. Ac wclefy meibion hwythaugyda chwi
—yn ddynion cytfredin, neu ddeiliaid i'r bren-
in fel chwithau, heb hòni dim hawl i'r fren-

hiniacth : ac os gwnaethaut gam à neb o hon-
och yn eu swydd fel barnwyr, (pen. viii. 3.)

gallwch yn awr eu galw i gyfrif, a gall eich

minau a rodiais o'ch blaen chwi o'm
mebyd hyd y dydd hwn.

3 Wele fi ; tystiolaethwch i'm her-
byn gerbron yr Arglwydd, a cherbron
ei eneiniog: ch pwy a gymerais?
neu asyn pwy a gymerais ? neu pwy
a dwyilais? neu pwy a orthrymais i?

neu o law pwy y cymerais wobr, i

ddallu fy Uygaid âg ef ? a mi a'i taiaf

i chwi.

4 A hwy a ddywedasant, Ni thwyll-
aist ni, ni orthrymaist ni chwaith, ac
ni chymeraist ddim o law neb.

5 Dywedodd yntau wrthynt, Yr Ar-
glwyddíî/í/í/dyst yn eich herbyn chwi,
ei eneiniog ef hefyd sydd dyst y dydd
hwn, na chawsoch ddim yn fy llaw i.

A'r hobl a ddywedasant, 'Tyst ydyw.
6

Tl
A Samuel a ddywedodd wrth

brenin eu cos})i. A minau a rodiais o'ch blaen
chwi o'm mebi/d—a íûm yn arweinydd ac vn
Uywodraethwr i chwi ; raewn rhan fel profl'-

wyd, ac mewn rhan fel barnwr.
Adn 3. Wele fi] Yn hen r penvvyn, ad-

nabyddus i rai o houoch o'm mebyd ; tystioL-

aethwch i'm herbyn gerbron yr Ärglwydd—
yn enw ac yn mhreseuoldeb yr hwn yr ym-
gynullasom ; a cherbron ei eneiniog—sef Saul,
yr hwn a eueiniwyd trwy orchymyn Duw yu
frenin arnynt. Ych ptcy agymerais—yua'n-
nghyfiawn, ueu o drais, i aredig fy nhir à? ef?

Neu asyn— i farchogaeth arno yn fy nheithiau
swyddogol o le i le? Fwy a dwyllais, neu
pwy a orthrymais i—trwy hoced, dichell,

neu annghyfiawnder, fel barnwr neu gvmyd-
og? Neu law pwy y cymerais wobr—am
wneyd cam âg arall, pan ddygid achos o'm
blaeu i'w benderfyuu ? A mi a'i talaf i chici

—os gall neb o honoch fy mhrofi yn euog o un
o'r camweddau hyn, yr wyf yn foddlon i ddy-
chwelyd yrhyn a gymerwyd yn annghyfiaw'n,
a gwneyd iawn am y camwedd.
Adn. 4. A hwy a ddyicedasant] A gyfadd-

efasant oll, megys àg un genau, nad oedd efe

erioed wedi eu twylìo na'u goithrymu hwynt
mewn dim. Ac ni chymeraist ddini o Ìaio

neb—yn wobr am yro bain.

Adn. 5. Yr Argltcydd sydd dyst, S[c.] Yr
oedd yr Arglwydd a'r brenin yn dystion eu
bod hwy oll yn rhyddhau Samueí y dydd
hwnw oddiwrth yr holl feiau a grybwyìlir
adn. 3; ac nis gallent ei gyhuddo ef o 'un o
honynt ar ol hyn, heb WMthddywedyd eu tyst-

iolaeth bresenol. Nid ei ryddhau ei hun o'edd
amcan penaf Samuel yn hyn, eithr dangos i'r

bobl, neu gael ganddynt hwy gyfaddef, mai nid
herwydd un bai ynddo ef a'i lywodraeth vr

oeddynt hwy wedi ceisio brenin. ddedwvdd
Samuel, yr hwn a allai fel hyn alw teyrnas
gyfan i ddwyu tystiolaeth i'w" gywirdeb ! ac

ynfyd bobl, y rhai a alleut ddymuno newid
y fath lywodraethwr amfreuin yn meddu aw-
durdod aunibynol

!

Adn. 6. Ä SanweL a ddytcedodd] "Wedi i

Samuel ddiogelu ei gymeiiad ei liun, y mae vn
myued rhagddo i osod o flaen v bobl rai ò'r
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y bobl, Yr Arglwydd yw yr hwn a

íawrhaodd Moses ac Aaron, a'r hwu
a ddyg i fyny eich tadau chwi o dir

yr Aifft.

7 Yn awr gan hyny sefwch, fel yr

ymresymwyf â chwi gerbron yr Ar-

giwydd, am holl gyfiawnderan yr Ar-

glwydd, y rhai a wnaeth efe i chwi ac

i'ch tadau.

8 "Wcdi i Jacob ddyfod i'r Aiíît, a

gwaeddi o'ch tadau chwi ar yr Argl-

wydd, yna yr Arglwydd a anfonodd

Moses ac Aaron ; a hwy a ddygasant

eich tadau chwi o'r Aiíì't, ac a'u cyüe-

asant hwy yn y lle hwn.
9 A phau annghofiasant yr Argl-

wydd eu Duw, efe a'u gwerthodd
hwynt i law Sisera, tywysog mihvr-

iaeth Hazor, ac i law y Philistiaid,

ac i law brenin Moab ; a hwy a ym-
laddasant i'w herbyn hwynt.

gweithredoedd mawrion a wnaetliai yr Argl-

wydd iddynt hwy a'u tadau, i'r dybeu i ddan-

gos iddyut fawredd eu bai yn gwrthod Duvv

yn frenin arnynt. Yr Arglwydd yw yr hwn
a fawrhaodd 3Ioses ac Aaron—trwy godi un

asr ydoedd yu alltud yn Midian, a'r llall ag

ydoedd yn gaethwas yn yr Aifft, i'r anrhyd-

edd goruchel o fod yn waredwyr, arweinwyr,

a llywodraethwyr i feibion Israel. A'r hwn
a ddyg i fyny eich tadau chwi o dir yr Aifft

—trwy wyrthiau a rhyfeddodau aruthrol.

Adn. 7- Yn awr gan hyny sefwch] Bob un

yn ei le, yn llonydd ac yn ystyriol ; fel yr

'ymresymwyf a chwi gerbron yr Arglwydd—
yn ei wyddtbd ac yn ei glyw ef ; am holl gyf
iawnderau yr Arglwydd—md yn unig mewn
íFordd farn, yn eich rhoddi chwi yn llaw eich

gelynion pan yn ei ddigio ef ; ond hefyd mewn
ffordd o drugaredd, wrth eich gwaredu o'u

llaw hwynt.
Adn. 8. Wedi i Jacob ddyfodfr Aifft] Efe

a'i feibion i weled Joseph, ac i aros yno; a

gwaeddi o'ch tadau chioi—seí hiliogaeth Ja-

cob, dan orthrymder Pharao ; yna yr Argl-

wydd a anfonodd 3Ioses ac Aaron—feì offer-

ynau yn ei law i waredu eich tadau o'r Aifft;

ac a'u cyfleasant hwy yn ylle Aww—priodolir

liyn i Moses ac Aaron, ac nid i Josua, am i ran

o hiliogaeth Jacob gael eu sefydlu yn eu rhan-

dirtuhwnt i'r lorddonen cyn marw Moses; af.

am mai hwynthwy, dan Dduw, a fuont y prif

offerynau i ddodi y gweddill o'r Uwythau

mewn meddiant o Ganaan, gan iddynt eu

dwyn hwy o'r Aifft, eu harwain trwy yr an-

ialwch, eu cadw rhag eu llwyr ddinystrio

lawer gwaith trwy eiriol drostynt, rhanu y
tir iddynt, (Num. xxxiv.) eu cefuogi i gymer-

yd meddiant o hono, a gosod Josua i orphen y
gwaith ag yr oeddynt hwy bron wedi ei ddy-

benu.
Adn. 9. A phan annghofiasant yr Argl-

wydd eu Duw] Trwy wrthgilio i eilunaddol-

iaeth ; efe a'u gwerthodd hwynt i law Sisera

—gwel ar Bar'n. iv. 2, &c. Fel hyn, er eu

bod hwy yn cael eu cystuddio yn drwm yn
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10 A hwy a waeddasant ar yr Ar-
glwydd, ac a ddywedasant, Pechasom,
am i ni wrthod yr Arglwydd, a gwas-
anaethu Baalim ac Astaroth : er hyny
gwared ni yr awT hon o law ein gelyu-

ion, a nyni a'th wasanaethwn di.

1 1 A'r Arglwydd a anfonodd Jerub-

baal, a Bedan, a Jephtha, a Samuel,
ac a'ch gwaredodd chwi o law eich

gelynion o amgylch, a chwi a bres-

wyliasoch yn ddiogel.

12 A phan welsoch fod Nahas bren-

in meibion Ammon yn dyfod yn eich

erbyn, dywedasoch wrtbyf, Nage;
ond brenin a deyrnasa arnom ni ; a'r

Arglwydd eich Duw yn frenin i chwi.

13 Ac yn awr, wele y brenin a

ddewisasoch chwi, «'rhwn a ddymun-
asoch : ac wele, yr Arglwydd a roddes

frenin arnoch chwi.

14 Os ofnwch chwi yr Arglwydd,

amser y barnwyr, nid bai y ffurf-lywodraeth

hòno ydoedd hyn, eithr effaith eu troseddiad

gwirfoddol hwy o'i rheolau uniawn hi.

Adn. 10. A hwy a waeddasant ar yr Argl-

wydd] Pan yn nwylaw eu gwahanoí elynion

hyn, ac yn cael eu gorthrymu ganddyut y
naill dro ar ol y Uall, fel y gwelwn yn llyfr

y Barnwyr. Baalim ac Astaroth—gwel ar

Barn. ii. 13, a iii. 7- Er hyny gwared ni yr
awr hon—gwaeddent nid am frenin, fel yn
ddiweddar, eithram i'r Arglwydd eu gwaredu
o dro i dro, gan addaw ei wasanaethu ef fel eu

Breniu a'u Duw.
Adn. 11. A'r Arglwydd a anfonodd Jeruh-

baal] Neu Gedeon, Barn. vi. 32. Bedan—
trwy nad oes son am hwn yn Uyfr y Barnwyr,

tybia rhai mai Samson a feddylir, am fod y
gair Bedan yn arwyddo ' un o Dan,' megys
yr oedd Samson ; a thybia ereiU mai Barac

neu Jair a feddylir. A chwi a breswyliasoch

yn ddiogel—dan eu llywodraeth hwy, er nad

oedd genych frenin.

Adn. 12 A phan welsoch fod Nahas—yn
dyfod yn eich erbyn] Ymddengys oddiyma
fod Nahas wedi cyhoeddi rhyfel yn eu herbyn

beth amser cyn iddo ddyfod yn erbyn Jabes

Gilead, fel yr adroddwyd yn y bennod flaen-

orol ; ac iddynt hwythau gymeryd achlysur

oddiwrth hyny i ofyn am frenin, o herwydd

eu bod yn ofnus ac yn ddiamynedd i aros hyd

oni chodai Duw waredwr iddynt, neu orch-

ymyn i Samuel eu barnwr fyned i ryfel yn ei

erbyn ef. A'r Arglwydd eich Duw yn frenin

i chwi—hyny yw, pan yroedd Duwei hun yn

frenin arnoch, yr hwn oedd yn alluogac yn ew-

yllysgar i'ch gwaredu, ond i chwi alw arno ef, o'r

hyn y cawsoch chwi a'ch tadau ddigon o brawf:

felly nid oeddych chwi mewn angen am ua

brenin arall ; ac yr oedd eich gwaith yn

chwennychu un arall yn ddirmyg eglur ar

Dduw!
Adn. 13. Wele y brenin a ddewisasoch

chwi] Er mai Diiw a'i dewisodd ef trvyy

goelbren, eto dywedir i'r bobl ei ddewis, naiU

am y raynent hwy gael y ffurf ddynol hòao o
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a'i wasanaethu ef, a gwrando ar ei

lais, heb anufyddUau gair yr Argl-

wydd; yna y byddwch chwi, a'r bren-

in hefyd a deyrnasa arnoch, ar ol yr
Arglwydd eich Duw.

15 Ònd os chwi ni wrandewch ar

lais yr Arglwydd, eithr anufyddhau
gair yr Arglwydd

;
yna y bydd llaw

yr Arglwydd yn eich erbyn chwi, fel

yn erbyn eich tadau.

16 ^ Sefwch gan hyny yu awr, a
gwelwch y peth mawr hyn a wna yr
Arglwydd o flaeii eich llygaid chwi,

17 Ònid cynaúaf gwenith yw hedd-
yw ? Galwaf ar yr Arglwydd ; ac efe

a ddyry daranau, a gwlaw : fel y
gwybyddoch ac y gweloch, mai mawr

lywodraeth, neu ynte am eu bod hwy wedi
cymeradwyo a chadarnhau dewisiad Duw.
Yr Arglwydd a roddes frenin arnoch chwi—
€fe a ildiodd i'ch chweunychiad afresymol.

Adn. 14. Ynay byddwch chwi a'r brenin—
ar ol yr Arglwydd eich Duw] Os ufyddhäent
hwy i air yr Arglwydd yn mhob petb, yna
caenthwy a'u brenin fynedar ol yr Arglwydd
eu Duw yn ei ffordd osodedig a chymeradwy
ef ei hun ; hyny yw, byddai i Dduw fyned o'u

blaen hwy fel eu harweinydd a'u noddwr, a
chaeut hwythau ei ddylyn ef mewn diogel-

wch. Er fod myned ' ar ol yr Arglwydd ' yn
arwyddo weithiau ufydd-dod dyn i Dduw, eto

y mae yr ymadrodd yma i'w ddeall yn wa-
hanol, ac yn arwyddo nid dyledswydd i'w

chyflawni, ond braint i'w mwynhau ar gyf-

lawniad o'r ddyledswydd a enwir yn nechre
yr adnod.
Adn. 15. Fel yn erbyn eich tadati] Y rhai

oeddynt yn byw dan y barnwyr. Ni fydd i

chwi gael un fantais bersonol trwy newidiad

y llywodraeth, neu trwy gael brenin yn lle

barnwr ; canys ni fydd eich breuin yn alluog
i'ch cadw chwi rhag anfoddlonrwydd Duw, os

bydd i chwi anufyddhau i'w air ef. Yr ydym
yn camsynicd os meddyliwn y galiwn ni osgoi

cyfiawn farn Duw trwy ymysgwyd oddiwrth
ei lywodraeth ef. Os na chaiíF Duw fod yn
Frenin arnom, efe a fyu fod yn Farnwr.
Adn. 16. Sefwch gan hyny yn awr] Yn

llonydd ac ystyriol ; a gwelwch y peth maior
a wna yr Arglwydd—trwy fy ngweddi i, fel

arwydd o'i anfoddlonrwydd ef i'ch gwaith yn
ei wrthod ef, ac yn galw am frenin daearol.

Adn. 17. Onid cynauaf gwenith yw hedd- \

yio?] Yr hwn a ddcclireuai ar ol y pentecost,

sef yn mhen saith wythnos wedi y pasc, Lef
xxiii. 15, &c., yn cyfateb eleni (1859) i ganol
mis Mehefin. Niwelid braidd byth wlaw, llai

lawer daranau a gwlaw, y pryd hyny o*r

flwyddyn yn y wlad hòno, trwy nad oes

gwlawogydd yn disgyn yno ond yn yr hydref !

a'r gwanwyn, y rhai a elwir ' y gwlaw cynar
j

a'r diweddar,' Jer. v. 24 : gwel ar Lef. xxvi.

3, 4. Ac efe a ddyry daranau a giolaic—

a

mellt a chenllusg hefyd yn ddiamau. Er fod
|

y dydd hwnw yn ddiwruod eglur a goleu, heb
j

un cwmwl i'w ganfod ; eto, mewn atebiad i

2"

yw eich drygioni chwi yr hwn a
wnaethoch yn ngolwg yr Arglwydd,
yn gofyn i chwi frenin.

18 Felly Samuel a alwodd ar yr
Arglwydd; a'r Arglwydd a roddodd
daranau a gwlaw y dydd hwnw : a'r

holl bobl a ofnodd yr Arglwydd a
Samuel yn ddirfawr.

19 A'r hoU bobl a ddywedasant
wrth Sarauel, Gweddia dros dy weis-
ion ar yr Arglwydd dy Dduw, fel na
byddom feirw : canys chwanegasom
ddrygioni ar ein hoH bechodau, wrth
geisio i ni frenin.

20 ^ A dywedodd Samuel wrth y
bobl, Nac ofnwch; chwi a wnaethoch
yr holl ddrygioni hyn : eto na chil-

weddi Samuel, rhoddai yr Arglwydd daranau
a gwlaw y dydd hwuw, yr hyn a fyddai yn

;
brawfeglur o gyfryngiad dwyfol a goruwch-
naturiol. Fel y gwybyddoch ac y gweloch—

I

mor ynfyd a drygionus yr ymddygasoch trwy
I wrthod llywodraeth y Duw hwnw, yr hwn y
mae pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear dan
ei awdurdod.
Adn. 18. A'r Ârglwydd a roddodd daran-

i au a gwlaw] Ar gais Samuel, trwy ei fod ef
yn uchel yn flfafr Duw. Ac yr oedd Duw
trwy hyn yn dangos eu hynfydrwydd hwy-
thau yn chwennych brenin i'w gwaredu yn lie

Duw, gan ddysgwyl mwy oddiwrth fraich o
I

gnawd uag oddiwrth y breichiau tragwyddol.
A allai eu brenin hwy darauu, fel y gwuaeth
Duw? neu a allai efe orchymyn y fath fydd-
inoedd grynius ag a allod'd Samuel trwy ei

weddiau? Ilefyd, yr oedd yn ytaranaua'r
gwlaw hyn awgrymiad, pa mor siriol bynag
ydoedd eu cyflwr hwy yn awr, fel hin hvfrvd
cynauaf gwenith ; eto y gallai Duw yn'fuáu,
os mynai, newid gwyneb y nefoedd, a'u herlid
hwy â'i ystormydd.
Adn, 19. Gweddia dros dy weisiojì] Er

iddynt wrthod Ilywodraeth Samuel, eto, yn
nghanol yr ystorm ofoadwy ag oedd wedi dv-
fod arnynt, yr oedd yn dda ganddynt gael 'ei

eiriolaeth ef. Ar yr Arglwydd dy Ddtiw—
gwyddent fod yr Arglwydd yn Dduw i Sa-
muel, a'i fod ef o hyd mewn cymeradwyaeth
gyda'i Dduw; tra yr ofnent eu bod hwy wedi
digio yr Arglwydd mor fawr, fel na feíddient
ei alw ' yr Aiglwydd ein Duw.' Fel na bydd-
omfeirw—gan y mellt dychrynllyd, a'r cen-
Ilusg mawrion y rhai ahyrddid arnynt, medd-
ai .ìosephus, gan gorwynt nerthoi. Canys
chioanegasom ddrygioni ar cin holl bechodau
—yn eu liarswyd hwn daeth holl bechodau eu
hoesi'wcof; ac edrychent ar eu gwaith vn
ceisio brenin fol y mwyaf o honyut.
Adn. 20. Nac ofnwch] Fel pe' na byddai un

gobaith wedi ei adael i chwi. Chwi awnaeth-
och yr holl ddrygioni hyn—fel pe dywedasai,
Y mae yn ddigon gwir i chwi geisio brenin ar-
noch yn lle yr Arglwydd, yr hynoedd ddryg-
ioni mawr ; eto, os peidiwch chwi a chilio

oddiar ol yr Arglwydd a'i wasanaeth, eithr
glrnu wrtho ef a'i a'ddoHad ; neu, er i chwi
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ond
â'ch

Samuel yn eu cysuro.

iwch oddiar ol yr Arglwydd,
gwasanaethwch yr Arglwydd
holl galon

;

21 Ac na chiliwch : canys felhj yr

aech ar ol oferedd, y rhai ni lesânt,

ac ni'ch gwaredant ; canys ofer ydynt

hwy.
22 Canys ni wrthyd yr Arglwydd

ei bobl, er mwyn ei enw mawr : o

herwydd rhyngodd bodd i'r Arglwydd
eich gwneuthur chwi yn bobl iddo ei

hun.
23 A minau, na ato Duw i mibechu

yn erbyn yr Arglwydd, trwy beidio â

gweddio drosoch : eithr dysgaf i chwi

y íFordd dda ac uniawn.
24 Yn unig ofnwch yr Arglwydd, a

gwasanaethwch ef mewn gwirionedd

wrthod yr Arglw^'dd fel Brenin, os bydd i

chwi lynuwrtho effel Gwrthddrych eich add-

oliad, fel eich Duw a'ch Gwaredwr, gan ei

garu ef â'ch holl galon, ni raid i chwi ofni ei

soriant, am fod trugaredd a maddeuant gydag
ef.

Adn. 21. Canys felly yr aech ar ol ofer-

edd] Neu bethau diddim, sef eilunod gweig-

ion neu ofer, y rhai sydd yn hollol ddiddefnydd

a diles i baw'b. ' Ni a wyddom nad yw eilun

ddim yn y byd,' 1 Cor. viii. 4. Yr ocdd Sa-

muel yn gwybod, gan i Israel wrthod Daw fel

Brenin, y gallent fyned yn mhellach fyth

mewn drygioni, a'i wrthod ef fel eu JJuw ; ac

am hyny efe a'u cynghora hwy i beidio cilio

oddiwrtho ef at eilanod, y rhai nas gallent eu

llesâu na'u gwaredu.
Adn. 22. Canys ni wrihydyr Arghoydd ei

bobé^ A fyddont yn ei wassnaethu ef mewn
gwirionedd â'n holl gilon, adn. 24 ; ond os

dylynant hwy ddrygioni, hwy a'u brenin a

ddyfethir, adn. 25. Er mwyn ei emo maìor

—neu ei gymeriad a'i anrhydedd ei hun, yr

hwn a geblid yn mhlith dynion pe na byddai

iddo ef gadw a gwaredu ei bobl ffyddlon mewn
dydd berygl. herwydd rhyngodd bodd
i'r Arglwydd eich gnmeuthur chwi yn bobl

iddo ei hun—o'i rad diugaredd yn unig, beb

ddira teilyngdod ynoch chwi, Exod. xix. 5, G,

Deüt. vii. 7, 8, a ix. 5, a xiv. 2 ; ac am hyny
ni wrtbyd efe chwi, heb i chwi yn gyntaf ei

withod ef : gwel 2 Cron. yii. 19, a xv. 2, a

xxiv. 20,24, IIos. ix. 17.

Adn. 23. Na ato Ditio i mi bechu yn erbyn
yr Arglwydd, trwy bcidio ä gweddio drosoch]

Gan fod arwyddion eu bod hwy wedi dychwel-

yd at Dduw yn edifeiriol. gan gyfaddef eu bai.

buasai yn bechod iddo ef bellach beldio â
gweddio drostynt am faddeuant a tbrngaredd;

a chan fod yr Arglwydd yn barod i faddeu idd-

ynt. ystyiiai Saniucl fod yn bechod iddo ef

beidio gwedJio ara y raaddeuant hwnw idd-

ynt gan yr Arglwydd. Yr oodd ef wedi bod

yn gweddio am daranau a gwlaw l'w dych-

rynu, ac yn awr ystyriai ei liun yn rhwym i

weddio am waredigaeth iddynt nid yn unig

rhag y dyrahestl hòno, ond hefyd rhag dialedd

tragwTddol. Eithr dysgaf i chwi y ffordd
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â'ch hoU galon : canys gwelwch faint

a wnaeth efe eroch.

25 Ond os dilynwch ddrygioni,

chwi a'ch brenin a ddyfethir.

PENNOD XIII.

C AUL a deyrnasodd un flwyddyn
;^ ac wedi iddo deyrnasu ddwy flyn-

edd ar Israel,

2 Saul a ddewisodd iddo dair mil o

Israel; dwy fil oedd gyda Saul yn
Micmas ac yn mynydd Bethel, a

mil oedd gyda Jonathan yn Gibeah
Benjamin: a'r bobl ereiU a anfonodd
efe bawb i'w babell ei hun.

3 A Jonathan a darawodd sefyllfa

y Philistiaid, yr hon oedd yn Geba :

a chlybu y Philistiaid hyny. A Saul

dda ac uniawn—agsydd yn arwain i heddwcb
â Duw yraa, ac i'w bresenoldeb dedwydd ar ol

myued oddiyma.
Adn. 24. Yn unig ofnwch yr Arglwydd]

Ag ofn mabaidd, duwiol, a pharchedig ; a
gwasanaethwch ef mewn gwirionedd â'ch holl

galon—heb yr hyn ni wna fy ngweddiau na'm
cynghorion i ddim lles i chwi : canys gwelwch
faint a wnaeth efe eroch—o ddaioni o'r Aifft

hyd yma. Ond tybia rhai mai cyfeirio y mae
at y dymhestl fawr a ddanfonodd yr Argl-

wydd y dydd hwnw i'w darostwng hwynt yn
edifeiriol wrth ei draed, yr hon a allai fod yn

awr wedi tawelu, i arwyddo fod yr Arglwydd
yn maddeu iddynt.

Adn. 25. Ond os dylynwch ddrygioni] Os

bvdd i chwi gefnu ar Dduw a'i addoliad,

gwrthryfela yn ei erbyn, a myned ar ol eilun*

addoliaeth ; chwi a'ch brenin a ddyfethir—
naill ai trwy farnedigaethau digyfrwng Duw,
fel eu bygythir Deut. xxviii. 15, &c. ; neu

j'nte trwy law eu gelynion o'u hamgylch.

PEN. XIII. Adn. 1. Said a deyrnasodd

vn flLoyddyn] Heb i ddim neillduol ddygwydd
oddieithrei ryfel â'r Ammoniaid, pen. xi. 11 ;

ac wedi iddo deyrnasu ddwy flynedd—neu yn

nghoiff yr ail flwyddyn y dygwyddodd yr hyn

a goffeir isod.

Adn. 2. Said a ddeioisodd iddo dair mil]

blith y milwyr a fuont gydag ef yn ymosod

ar yr Ammoniaid; dwy fil oedd gyda Saul—
fel'ei osgorddhi personol, sef mil yn Micraas,

a rail yn mynydd Bethel, dan lywodraeth Saul

ei liun ; a hiil oeddgyda Jonaíhanyn Gibeah

Benjamin— yr un ond odid a Gibeah Saul,

pen. xi. 4, sef llegenedigol Saul a Jonathan ei

fab ; a'r bobl ereiU—sef y gweddill o'r fyddin

a fu yn taraw yr Aramoniaid, a anfonodd efe

adref at eu teuluoedd.

A.dn. 3. A Jonathan a darawodd sefi/îlfa

y r/älisitaid] Neu eu gwarcbawdlu hwynt,

yr hwn oedd yn Geba, yn agos i Giheah ; a

chlybu y rhilistiaid hny — trwy bob rhan

o'u terfynau, a phenderfynasant ddial ar Is-

rael o'r'herwydd. A Saul a ganodd mewn
udgorn— a anfonodd wr i udganu trwy ei

hoil deyrnas, i fynegu i'r Hebreaid yr byn a
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a ganodd mewn udgorn trwy yr hoU
dir, gan ddywedyd, Clywed yr Heb-
reaid.

4 A holl Israel a glywsant ddy-
wedyd daro o Saul sefyllfa y Philist-

iaid, a bod Israel yn ffiaidd gan y
Philistiaid : a'r bobl a ymgasglodd ar
ol Saul i Gilgal.

5 ^ A'r Philistiaid a ymgynullas-
aut, i ymladd âg Israel, deng mil ar
hugain o gerbydau, a chwe mil o wr
meirch, a phobl ereill cyn amled a'r

tywod sydd ar fin y môr. A hwy a
ddaethant i fyny, ac a wersyliasant yn
Micmas, o du y dwyrain i Beth-afen.

6 Pan welodd gwr Israel fod yn
gyfyng arnynt (canys gwasgasid ar y
bobl) yna y bobl a ymguddiasant
mewn ogofeydd, ac mewn dyrysni, ac

wnaethai Jonathan, a'r modd yr oedd y Phil-

istiaid wedi yragynddeiriogi, a'r angenrheid-
rwydd am iddynt hwythau ymgynuU yn
Dghyd mewn hunan-amddiífyniad.
Áán. 4. A'r bobl a ymgasglodd ar ol Saul

% Gilgal] Lle yr ymddeugys fod prif wersyll-

fa Saul, a lle yr oedd hefyd allor i'r Aigl-
-wydd, pen. xi. 15.

Adn. 5. Deng mil ar hugain o gerbydau]
Neu w^r mewn cerbydau : gwel ar 2 Sam.
X. 18. Nid yw y Syriaeg a'r Arabaeg yn cry-

bwyll ond am dairmil o gerbydau; a byddai

y nifer hwn, gallem feddwl, yn llawn cyraaint

ag a allai pum arglwyddiaeth fechan y Phil-

istiaid eu darparu. Ond tybia PatricU ac er-

eili fod y nifer hwn yn cynwys yr hoU lèni a'r

certi a gludent eu celfi a'u hoffer hwy. A
ehwe mil o wr meirch—yr hyn oedd yn nifer

mawr i ymosod ar fyddin o wr traed Israel

;

a phobl ereill cyn aînhd a'r tywod—ymad-
rodd cyffrediu i osod alian luosogrwydd mawr
eu milwyr traed. Yn Âíicmas— canys yr
oedd milwyr Saul wedi myned oddiyno i Gil-

gal, adn. 4.

Adn. 6. Pan welodd gwr Tsrael fod yn
gy/yng arnynt] Fod byddiu luosog y Philist-

iaid yn eu hamgylchu ar bob tu, ac wedi ym-
arfogi mor nertiiol, tra yr oeddynt hwy eu
hunain yn llawer Uai o nifer, ac heb wneuthur
un parotoad priodol i ryfel

; yna y bobl a ym-
guddiasant— darfu i lawer o honynt ffoi i

ogofeydd— o'r rhai yr oedd amrai yn y wlad
hôno, Barn. vi. 2; dyrysni—lleoedd anial,

llawn o ddrain a mieri, neu berthi tewion,

trwy fúd llawer o'r wlad eto heb ei harloesi

;

mewn creìgiau— sef agenau a thyllau yn y
creigiau ; tyrau—Saes. ' uchel-leoedd,' megys
penau mynyddoedd, &c. ; pydewau—y rhai a
gloddiesid i cbwilio am ddwfr, ond a oeddynt
yn awr yn sychion, o'r rhai yr oedd llaweryn

y wlad boeth hoao. Ond tybia rhai roai at y
werin y cyfeirir yma, ac nid at y mihoyr.
Adn. 7. Dros yr Jorddonen] I wlad y ddau

Iwyth a hanner, gau ftoi cyn belled ag y gall-

ent oddiwrth y Philistiaid. A Saul oedd eto

yn Gilgal—yn dysgwyl am Samuel, yn ol y
diefn apwyntiedig, pen. x. 8. A'r holl bobl

mewn creigiau, ac mewn tyrau, ac
mewn pydewau.

7 A rhaì o'r Hebreaid a aethant
dros yr lorddonen, i dir Gad a Gilead :

a Saui oedd eto yn Gilgal, a'r holl bobl
a aethant ar ei ol ef dan grynu.

8 T[ Ac efe a arhosodd saith niwr-
nod, hyd yr amser gosodedig a nod-
asai Samuel. Ond ni ddaeth Samuel
i Gilgal

; a'r bobl a ymwasgarodd
oddiwrtho ef.

9 A Saul a ddywedodd, Dygwch at-

af fi boeth-ofifrwm, ac offrymau hedd.
Ac efe a offrymodd y poeth-offrwm.

10 Ac wedi darfod iddo offrymu j
poeth-offrwm, wele, Samuel a ddaeth

:

a Saul a aeth allan i'w gyfarfod ef, a«
i gyfarch gwell iddo.

11 f A dywedodd Samuel, Beth a

—sef y gweddill ag oeddynt eto heb ffoi i ym-
guddio ; neu ei holl Jihoyr, os at y werin j
cyfeirir yn adn. 6 ; a aethant ar ei ol ef dan
grynu—neu a arhosent gydag ef yn Gilgal.
Yr oeddynt hwy wedi meddvvl, os caent fren-

in, y byddent yn rbydd oddiwrth bob cyfyng-
der a dychryn ; ac y mae Duw yn goddef
iddynt gael eu trallodi fel hyn, i ddangos idd-
ynt yr oferedd o ymddiried mewn braich o
gnawd, ac i ddysgu iddynt eu bod mewn cy-
maint angen am ei gymhorth ef yn awr, a
phan yr oeddynt heb frenin. Ac yr oedd eu di-

galondid yn fwy, am nad oedd Samuel yn awr
gyda Saul. Fel hyn gwiieir i bawb weled, ya
fuan neu yu hwyr, mai Duw a'i broffwydi yw
eu cyfeillion goiaf
Adn. 8. Ac tfe a arhosodd saith niwmod]

Neu hyd fore y seithfed dydd ; canys nid oedd

y dydd olaf wedi darfod, adn. 10 ; hyd yr am-
ser gosodedig—yr hwn y penodwyd arno ddwjr
flyuedd yn ol, pen. x. 8. Ond ni ddaeth Sa-
muel i Gilgal—mor fuan ag yr oedd Saul yn
ei ddysgwy I ef ; a'r bobl a ymwasgarodd oddi
lortho ef— os y werin oedd y iliai a giliasent

o'r blaen, adn. 6, y mae yn eglur mai ei fil-

wyr a ymwasgarasant yn awr, trwy na ddarfu
i fwyna 600 aros gydag ef, adn. 15.

Adn. 9. A Saul a ddywedodd] Bore y seith-

fed dydd ; Dygrcch ataf fi boethofrwm—
wrth weled ei tìlwyr yn ei adael, ei elynion

yn nesâu, a Samuel yn oedi dyfod, ac am na
fynai yntau anturio i ryfel â'r Philistiaid heb
yn gyntaf geisio cyrahorth Duw trwy aberth,

blinodd araynedd Saul, a rhyfygodd oftYymu y
poeth-offrwm heb Samuel, ac ond odid heb off"-

eiriad.

Adn. 10. Ac wedi darfod iddo offrymu y
poethoffricm] A chyn iddo oftrymu yr oft-

rymau hedd ; wele SüTìiuel a ddaeth—i'r go-

Iwg ; ac felly cadwodd Samuel at ei amser,
trwy ddyfod i Gilgal ar y seitlifed dydd : a
Saul a aeth allan i'w gyfarfod ef—i'w groes-

awu yn llawen ; ac i gyfarch gwell iddo—
neu i'wfeudithio, fel yr arwydda y wreiddiol.

Adn. 11. Beth a tcnaethost ti?] Gwyddai
Samuel trwy ysbryd proftwydoUaeth, neu trwy
weled yi offr.wm yn ílûsgi ar yr allor, pa beth
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wnaethost ti ? A Saul a ddywedodd,
O herwydd gweled o honof i'r bobl
ymwasgaru oddiwrtbyf, ac na ddaeth-
ost dithau o fewn y dyddiau gosoded-
ig, ac i'r Philistiaid ymgasglu i Mic-
mas

;

12 Am hyny y dywedais, Y Phil-

istiaid yn awr a ddeuant i waered ataf

fi i Gilgal, ac ni weddiais gerbron yr
Arglwydd : am hyny yr anturiais i,

ac yr offrymais boeth-offrwm
13 A Samuel a ddywedodd wrth

Saul, Ynfyd y gwnaethost : ui ched-

waist orchymyn yr Arglwydd dy
Dduw, yr hwn a orchymynodd efe i

a wnaethai efe ; ond er hyny gofynai iddo, i'r

dyben i ddwyn Saul i gyfaddefiad, ac i'w ger-

yddu ef. A Saul a ddywedodd—a gynygiodd
dri resymau dros ei ymddygiad. (1)

herwydd gweled o honof i'r bobí ymwasgaru
—sef llawer o honynt ; a'i fod yn ofni, os ar-

hosai yn hwy, yr ymadaweut oU oddiwrtho.

(2) Ac na ddaethost dithau— pan yr oedd y
seithfed dydd wedi gwawrio, a Uawer o hono
wedi myned heibio. (3) Ac i'r Phüistiaid
ymgasglu i Micmas—lle yr oedd gwersyllfa

Saul o'r blaen, adn. 2, o ba le y gallent yn
hawdd ddyfod i waered i Gilgal.

Adn. 12. Ac ni weddiais gerbron yr Argl-
wydd] Hyny yw, yr oeddwn yn ofni iddynt

syrthio arnaf cyn i mi weddio, neu fod yn
barod i'w gwrthsefyll hwy mewn ífordd gref-

yddol. y mae gweddio, yn y fan yma, o'r un
ystyr ag offrymu, ac yn brawf fod yr aberthau

gynt yn cael eu hoíFrymu gyda gweddiau dif-

rifol. Am hyny yr anturiais i—ar y gor-

chwyl hwn, rhag i'm gelyuion ymosod àrnaf

cyn i mi fy nghyflwyno fy hun a'm hachos i

Dduw, a cheisio ei fendith a'i gymhorth ef.

Adn. 13. Ynfyd y gwnaethost] Wrth ab-

erthu ei hun, ac nid trwy oíFeiriad ; neu ytírth

aberthu cyn i Samuel ddyfod yuo; yr hyn
oedd yn dangos ei fyrbwylldra ef, ei anmharch
o Samuel a'i air, a'i anhyder yn yr Arglwydd.
Yr oedd ef j^n meddwl iddo wneyd yn ddoeth

;

ond dywed Samuel yn ei wyneb, er ei fod yn
frenin, mai ynfyd y gwnaethai. líi chedwaist

orchymyn yr Arglwydd— sef y gorchymyn
iddo aros am Samuel saith niwrnod, hyd oni

ddelai efe ato i oíFrymu, yr hwn a roisai yr

Arglwydd iddo trwy Samuel, pen. x. 8. n
dragywydd— pe cadwasai efe orchymyn yr
Arglwydd ei Dduw, buasai Duw yn cadarn-

hau ei frenhiniaeth yntau ar Israel yn ' dra-

gywydd,' neu yn hir iawn, o fab i fab, fel y
niae y gair yn fyuych yn arwyddo ; canys yr

oedd y frenhiniaeth i fyned yn y diwedd i

Iwyth Juda, yn ol y broíFwydoliaeth, Gen.
xlix. 10,

Ada. 14. Ond yn awr ni saif dy frenhin-
iaeth di] Eithr symudir hi, yn gynt nag y
huasai raid, oddiwrthyt ti i deulu a Uwyth
arall. Yr Arglwydd a geisiodd iddo wr wrth
fodd ei galon ei hun—sef Dafydd, yr hwn a

gyflawna hoU fwriadau ei galon, yn lle auuf-

•yddhau iddynt fol y gwnaethost ti. Yr Ar-
glwydd hefi^d a orchymynodd iddo fod yn
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ti : canys yr Arglwydd yn awr a gad-
arnhasai dy frenhiniaeth di ar Israel

yn dragywydd.
14 Ond yn awr ni saif dy frenhin-

iaeth di : yr Arglwydd a geisiodd iddo

r Y!vth.fodd ei galon ei hun : yr Ar-
glwydd hefyd a orchymynodd iddo

fod yn flaenor ar ei bobl ; o herwydd
na chedwaist ti yr hyn a orchymyn-
odd yr Arglwydd i ti.

lô A Samuel a gyfododd, ac a aeth

i fyny o Gilgal i Gibeah Benjamin : a
chyfrifodd Saul y bobl a gafwyd gyd
ag ef, yn nghylch chwe chant o wr.

16 A Saul a Jonathan ei fab, a'r

flaenor—neu a arfaethodd iddo ef gael y fren-

hiniaeth, yr hyn yn aml yw ystyr y gair 'gor-

chymynodd.' O herwydd na chedwaist ti yr
hyn a orchymynodd yr Arglwydd i ti—gwel
ar adn. 13. Gofynwyd, ' Ai nid oedd hon yn
ddedfryd lem iawn ar Saul am bechod mor
fychan?' Heb grybwyll nad oes un pechod yn
fychan a gyflawnir yn erbyn Bôd o anfeidrol

fawredd,— na son chwaith y gall yr hyn a
fyddo yn ymddangos i ddynion yn drosedd

bychan, ymddangos i Dduw, yr hwn sydd yn
chwilio y galon, yn bechod echrys,—y mae yn
sicr nas gallwn mewn un modd edrych ar y
pechod hwn o eiddo Saul fel yn fychan, gan ei

fod yn anufydd-dod amlwg i orchymyn adna-

byddus a phendant Duw, yr hwn a barasai

iddo ef aros saith niwrnod am Samuel, nid yn
unig i gynorthwyo yn yr aberthiad, ond hefyd

i fynegu iddo oddiwrth Dduw pa beth yr oedd

efe i'w wneuthur, neu pa gynlluniau i'w dylyn

yn ngwyneb ymosodiad y Philistiaid. Y mae
Saul, dan yr esgus o dduwioldeb, ac ymofyn â

Duw, yn amlwg yn troseddu y gorchymyn, gan

ei dybied ei hun uwchlaw dysgwyl am y protF-

wyd, ac yn ymgymeryd at wasanaeth nad oedd

mewn un modd yn perthyn iddo ; ac, fel pe na

buasai cyfarwyddyd Duw trwy y proíFwyd o

ddim pwys iddoef, y mae yn penderfynu gweith-

redu yn ol ei feddwl ei hun, ac ymwneyd â'r

Philistiaid cystal ag y gallai. Pe byddai i un-

rhyw îs-dywysog droseddu fel hyn orchymyn
ei benadur, ac ymddwyn mewn unrhyw achos

bwys yn hoUol groes i'w hyíForddiadau a'i

ddyledswydd, ni phetrusai neb ei gyhoeddi yn

euog wrthryfel, na meddwl ei fod yn cael

triuiaeth ry galed wrth ei symud o'i urddas

a'i lywodraeth.

Adn. 15. A Samuel a gyfododd] Mewn an-

foddlonrwydd a gofid mawr o herwydd cam-

ymddygiad Saul ; ac a aeth ifyny o Gilgal i

Gibeáh Benjamin—lle yr oedd y brenin yn

cartrefu, i ddangos nad oedd efe am ei Iwyr-

adael ef os gwelai edifeirwch ynddo, er ei fod

trwy ei drosedd wedi ei anfoddloni ef yn fawr.

Yn iighylch chwe chant o wr—liyn yn uuig

oedd we'di aros gyda Saul ar ol yr ymwasgar-

iad oddiwrtho ef, adn. 8, 11 ; tia yr oedd nifer

ei filwyr unwaith yn 330,000 o leiaf, pen. xi. 8.

Adn. 16. Yn Gibeah Benjamin] Yr hwn
oedd fan cadarn, lle y gallent eu hamddiíFyn

eu hunain yn well nag yn y maes agored. A'r

Fhilistiaid a loersyllasant yn Micmas— o



Diffyg gôfaint yn Israel. 1 SAMUEL XIV. Israel heh arfau rhyfel.

bobl a gafwyd gyda hwynt, oedd yn
aros yn Gibeab Benjamin : a'r Phil-

istiaid a wersyllasant yn Micmas.
17 1[ A daeth allan o wersyll y Phil-

istiaid anrheithwyr, yn dair byddin :

un fyddin a drôdd tua ffordd Ophrah,
tu a gwlad Saul

;

18 A'r fyddiu arall a drôdd tua

íFordd Beth-horon ; a'r drydedd fydd-

in a drôdd tua flPordd y terfjn sydd yn
edrych tua'r dyíFryn Seboim, tua'r

anialwch.

1 9 T[
Ac ni chaid gôf trwy hoU wlad

Israel: canys dywedasai y Philistiaid,

Rhag gwneuthur o'r Hebreaid gledd-

yfau neu waewffyn.
20 Ond holl Israel a aent i waered

at y Philistiaid, i flaenllymu bob un ei

swch, a'i gwlltwr, a'i fwyell, a'i gaib.

21 Ond yr oedd llif ddur iwneuthur
min ar yceibiau, ac ar ycylltyrau, ac

ar y pigffyrch, ac ar y bwyeill, ac i

flaenllymu y symbylau.
22 Felly yn nydd y rhyfel ni chaed

fewn oddeutu pum milldir i'r gogledd o Gi-

beah.

Adn. Vj. Yn dair bj/ddin] Anfonodd y
Philistiaid y tair byddin hyn dair ffordd wa-
hanol, i anrheithio y wlad, trwy nad oedd neb
i'w gwrthsefyll. Ophrah—dinas yn llwyth
Benjamin, oddeutu chwe milldir i'r dwyrain
o Micraas. Tua gwlad Saul—Saes. 'gwlad
Shual,^ neu ' wlad y llwynogod,' am fod am-
rai honynt yn y parthau hyny : gwel ar

Barn. xv. 4.

Adn. 18. Beth-horon] Oddeutu pymtheg
milldir i'r gorllewin o Micmas. SeboÌ7ìi—nid

y ddinas a elwid felly yn ngwastadedd Sodom,
canys yr oedd y môr marw wedi gorchuddio
hÔQ0 yn amser Abraham. eithr dinas arall yn
Uwyth Benjamin, Neh. xi. 34.

Àdn. 19. Ac ni chaid gôf trwy holl wlad
Israel] Yr oedd y Philistiaid trwy yr hoU
flynyddau ag y buont yn gorthrymu Israel,

"wedi rhwystro i neb o honyntarferydnadysgu

y gelfyddyd liòno, fel na byddai arfan gan
Israel i ryfela à hwynt. Gwuaeth y Caldeaid

yr un peth â hwynt yn mhen oesoedd wedi
hyn, 2 Bren. xxiv. 14, Jer. xxiv. 1.

Adn 20. Ond holl Israel a aent i waered
at y Fhilistiaid] Nid i wlad y Philistiaid,

canys yr oedd hòno yn rhy bell o gyraedd pob
rhan o wlad Israel ; oud i'w hamddiffynfeydd
hwynt yn mhlith y gwahanol Iwythau, y rhai

a ddalient hyd yn nod ar ol i Samuel yru y
prif gorff honynt allan o'r wlad. Pan fyddai
ar Israel eisiau gwneyd neu adgyweirio rhyw
offer haiarn at ddybenion amaethyddol, yr
oedd yn rhaid iddynt fyned at x gofaiut a ged-
wid gan y Philistiaid ; a diamau y codai y
rhai hyny y tâl eithaf am eu gwaith.

Adn. 21. Ondyr oedd llifddur] Sacs.fle;
Tieu faen llifo, fel y tybia rhai. Caniateid i

Israel ond odid gadw yr offeryn hwu, i flaen-

llymu neu hogi eu hoffer amaethyddol pan

na chleddyf na gwaewffon yn llaw yr
un o'r bobl oedd gyda Saul a Jonath-
an, ond a gaed gyda Saul a Jonathan
ei fab.

23 A sefyllfa y Phiiistiaid a aeth
allan i fwlch Micmas.

PENNOD XÍV.

A BU ddyddgwaith i Jonathan fab
-^ Saul ddywedyd wrth y llanc oedd
yn dwyn ei arfau ef, Tyred, ac awn
drosodd i amddiffynfa y Philistiaid,

yr hon sydd o'r tuhwnt : ond ni fyn-
egodd efe i'w dad.

2 A Saul a arhosodd yn nghr Gi-
beah, dan bren pomgranad, yr hwn
oedd yn Migron : a'r bobl oedd gydng
ef oedd yn righylch chwe chànwr.

3 Ac Ahiah rnab Ahitub, frawd
Ichabod, fab Phinees, fab Eli, offeir-

iad yr Arglwydd yn Silo, oedd yn
gwisgo ephod. Ac ni wyddai y bobl
i Jonathan fyned ymaith

4 ^ A rhwng y bylchau, lle ceisiodd

fyddai achos ; er y tyhia rhai mai gan y Fhil-
istiaid yr oedd yr offeryn hwn hefyd, ac mai
yr ystyr yw, fod yn rhaid i Isiael'fyned at y
Philistiaid hyd yn nod i wneuthur min ar eu
harfau gwaith. Symhylau—pig haiarn i yru
yr ychain wrth aredig.

Àdn. 22. Felly yn nydd y rhyfel] her-
wydd diffyg gótaint ; ni chaed cleddyf na
giuaeu'ffon yn llaw yr un—o'r chwe chant o
filwyr Israel,adn. 15; ond a gaed gyda Saul
a Jonnthan—yr hyn a wnai eu buddugoliaeth
yn fwy amlwg Dduw. Dianiau fod Uawer
gleddyfau yn meddiant Israel yma a thraw

ar hyd y wlad ; ond yroeddynt wèdi eu cuddio
hwynt rhag ofn y Philistiaid ; ac os oedd gan
fyddin Saul rywbeth yn eu dwylaw vn awr,
rhaid mai pastynau a thafl fl'yn oeddynt, neu
ryw betbau cyiiclyb.

Adn. 23. Ä sèfyllfa] Neu warchawdlu y
Philistiaid ; a aeth allan i fwlch Micmas—\
heiiolsrael allan i ryfel. neu i ymosod arnvnt
yn Gibeah. Yr oedd ^licmas a Gibeah vn
sefyll ar ddau fryn, a dyflryn rhyngddvnt, vr
hwn a elwir yma yn * fwlch Micmas.'

PEN. XIV. Adn. 1. T llanc oedd yn dwyn
ei arfau ef] Yn cario ei gleddyf a'i waewfton,
neu yn dal y darian o'i flaen ef. Ond nifyn-
egodd efe iio dad—rhag y gwrthwynebai ei

dad ei amcan ef, ac y gwaharddai iddo fyned
i'r fáth berygl. Ymddengys fod Jonatlian dan
ddwyfol gymhelliad yn íiyn, a bod Duw vn
cadw' Saul oddiwith yr anrbydedd o'r fuddug-
oliaeth ag ydoedd i ganlyn.

Adn. 2. A Saul a arosodd yn nghicr Gi-
beah] I wylio symudiadau y Philistiaid ; dan
brcn pomgranad—neu mewu llwyn o'r pren-
au liyny : yr hwn oedd yn Migron—neu ar y
ftordd i Migron, yn agos i Gibeah.
Adn. 3. Ac Àhiah] Goryr Eli, yr hwn

oedd yr archofteiriad oiaf vn Silo ; ydoedd yn
229
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Jonathan fyned drosodd at amddiífyu-
fa y Philistiaid, yr oedd craig serth o'r

naiU du i'r bwlch, a chraig serth o'r

tu arall i'r bwlch ; ac enw y naill oedd
Boses, ac enw y llall Seneh.

5 A safiad y naiU oedd oddiwrth y
gogledd ar gyfer Micmas, a'r llali

oddiwrth y deau ar gyfer Gibeah.
6 A dywedodd Jonathan wrth y

llanc oedd yn dwyn ei arfau ef, Ty-
red, ac awn drosodd i amddiftynfa y
rhai dienwaededig hyn; nid hwyrach

y gweithia yr Arglwydd gyda ni: ca-

nys nid oes rwystr i'r Arglwydd war-
edu trwy lawer neu trwy ychydig.

7 A'r hwn oedd yn dwyn ei arfau

ef a ddywedodd wrtho, Gw.na yr hyn
oll sydd yn dy galon : cerdda rhagot;

wele, íì gyda thi fel y myno dy galon.

8 Yna y dywedodd Jonathan, Wele,
ni a awn trosodd at y gwr hyn, ac a
ymddanghoswn iddynt.

9 Os dywedant fel hyn wrthym,

gwisgo ephod—neu yn archofifeiriad, trwy fod

yr arch a'i dodrefn yn awr wedi eu dwyn yno,

adn. 18, fel y gellid ymofyn â Duw trwy yr

Urim a'r Thummim. Ac ni wyddai y bobl i

Jonathan fyned ymaith— trwy iddo gelu ei

symudiadau oddiwrth ei dad a'r fyddin.

Adn. 4, 5. A rhwng y bylchau] Neu fel y
gellir ei gyfieithu, 'yn nghanol y bwlch,' trwy
fod y lluosog yn cael ei roddi am yr unigol

;

yr oedd craig serth—âg un clogwyn iddi yn
cyfeirio yn ogleddol tua Micmas, a'r clogwyn
arall yn wynebu i'r deau tua Gibeah. £Jnw

y naill oedd Boses— ' Uyfn ' neu 'lithrig,' yr

hon nas gellid ei dringo ; ac enw y llall Seneh—
' troediedig,' am ei bod yn hawddach i'w

throedio neu ei dringo.

Adn. 6. Awn drosodd i amddiffynfa y rhai

diemoaededig hyn] Sef dros y graig uchod, yr

hon oedd ar y ífordd o Gibeah i Micmas, lle yr

oedd y Philistiaid; níd hwyrach—neu yn fwy
priodol, hwyrach y gweithia yr Arglwydd
gyda ni—efe a lefara yn amheus ; canys er y
teimlai ei fod yn cael ei gynhyrfu gan Dduw
i'r anturiaeth hon, eto ni wyddai yn sicr y
hyddai i'r Arglwydd waredu ei bobl y pryd

hyn, ac yn y ÍFordd yma. Canys nid oes

rwystr i'r Arglwydd waredu trwy lawer neu

trwy ychydig—neu tiwy ychydig yn gystal a

thrwy lawer. Ymddengys oddiyma fod gan
Jonathan wir ffydd yn ngallu Duw, a chred-

iniaeth nad oedd ef mewn angen am gydweith-

rediad achosion naturiol.

Adn. 7. Wele fi,
gyda thi fel y myno dy

galon] I dy ddyl^'n i ba le bynag yr âi, ac i

wneuthur pa beih bynaga orchymyni.

Adn. 8. Fna y dywedodd Jonathan] Wedi
cael ei wroli trwy ííyddlondeb calonog ei lanc.

Wele, ni a awn trosodd at y gwr hyn—sef

dros glogwyni y graig sertii ag ydoedd yn
nghanol y bwlch ; ac a ymddanghoswn idd-

ynt—cyn myned drosodd, oddiar ei phen hi.

Adn. 9. Os dyioedant fel hyn wrthym]

23Q

Arhoswch nes i ni ddyfod atochchwi;
yna y safwn yn ein lle, ac nid awn i

fyny atynt hwy.
10 Ond os fel hyn y dywedant,

Deuwch i fyny atom ni
;
yna yr awn

i fyny : canys yr Arglwydd a'u rhodd-
odd hwynt yn ein llaw ni ; a hynfydd
yn argoel i ni.

11 A hwy a ymddangosasant ill

dau i amddiífynfa y Philistiaid. A'r
Philistiaid a ddywedasant, Wele yr
Hebreaid yn dyfod allan o'r tyllau y
llechasant ynddynt.

12 A gwr yr amddiíFynfaa atebas-

ant Jonathan, a'r hwn oedd yn dwyn
ei arfau, ac a ddywedasant, Deuwch i

fyny atom ni, a ni a ddanghoswn beth
i chwi. A dywedodd Jonathan wrth
yr hwn oedd yn dwyn ei arfau, Tyred
i fyny ar fy ol: canys yr Arglwydd
a'u rhoddes hwynt yn liaw Israel.

13 A Jonathan a ddringodd i fyny
ar ei ddwylaw^, ac ar ei draed; a'r

Trwy nad oedd Jonathan yn gwybod yn sicr

a Iwyddai efe yn yr ymgyrch hwn, y mae efe

am gael argoel neu arwydd, a thrwy gynhyrf-
iad Ysbryd Duw efe a benderfyna ar yr un a
ganlyn. Arhoswch nes i ni ddyfod atoch

chwi—os dywedai y Philistiaid hyn, byddai
yn brawf o wroldeb yuddyut, a pharodrwydd
i ddyfod allan i ymladd, ac yn argoel drwg î

Jouathan a'i lanc. Yna y safwn yn ein lle—
heb fyned i fyny i'w cyfarfod.

Adn. 10. Ond os fel hyn y dywedant] Ca-
nys efe wyddai fod llywodraeth Duw yn cyr-

aedd dros galonau a thafodau hyd yn nod ei

elynion. Deuwch ifyny atom ni—os dywed-
ai y Philistiaid hyn, byddai yn brawf o'u hofn-

usrwydd, ac nad oeddynt yn caru dyfod allan

o'u hamddiflfynfa i wyneb perygl : 'ie, er idd-

ynt ei ddywedyd yn watwarus, cai Jonathan

a'i lanc achlysur i fyned i fyuy, a byddai felly

yn argoel iddynt fod yr Arglwydd yn rhoddi

y Philistiaid yn eu llaw hwynt.
Adu. 11. Wele yr Hebreaid yn dyfod allan

o'r tyllau y Uechasant ynddynt] Gwel ar pen,

xiii. 6. Meddylient eu bod yn cael eu gyru
allan gan newyn, i edrych a allent gael rhyw
ymborth ar hyd wyneb y tir.

Adn. 12. Deuwch i fyny atom ni, a ni a

ddanghoswn beth i chwi] Pa morgryf ydym;
neu ni a ddanghoswn fwyd i chwi. Y mae yn

debyg mai mewn gwawd a dirmyg y dyvved-

ent hyn, gan feddwl na feiddient hwy ddyfod

i fyny i'r gwersyll rhag ofn cael eu Uadd.

Yr Arglwydd a'u rhoddes hwynt yn llaw Is-

rael—wrth i Jonathan glywed y Philistiaid

yn arferyd yr un geiriau ag a benodasai efe

yn argoel o fuddugoliaeth, efe agasglodd yny
fan fod Duw wedi eíTeithio ar eu meddyliau

a'u tafodau hwy, ac y byddai iddo eu rhoddi

yn ei law ef.

Adn. 13. A Jonathan a ddringodd i fyny
ar ei ddwylaw ae ar ei draed] Canys yr oedd

ganddo ran o'r graig fyth i'w dringo, yr hon
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hwn oedd yn dwyn ei arfau ar ei ol.

A hwy a syrtbiasant o flaen Jonath-

an : ei yswain hefyd oedd yn lladd ar

ei ol ef.

14 A'r lladdfa gyntaf hôno a wnaeth
Jonathan a'r hwn oedd yn dwyn ei

arfau, oedd yn nghylch ugeinwr, me-
gis o fewn yn nghylch hanner cyfer

dau ychain o dir.

15 A bu fraw yn y gwersyll, yn y
maes, ac yn mysg yr holl bobl : yr
amddifFynfa a'r anrheithwyr hwythau
hefyd a ddychrynasant; y ddaear he-

fyd a grynodd : a bu dychryn Duw.
16 A gwylwyr Saul yn Gibeah

Benjamin a edrychasant ; ac wele, y
lluaws yn ymwasgaru, ac yn myned
dan ymguro.

17 Yna y dywedodd Saul wrth y
bobl oedd gydag ef, Cyfrifwch yn awr,

ac edrychwch pwy a aeth oddiwrthym

oedd yn dra serth a llithrig, adn. 4. Ar ol

iddo fyned drosodd, efe a ddechreuodd daraw
yr yspíwyr, y rhai oeddynt yn nghylch ugain
bersonau wedi eu hanfon yn nilaen o blith y

gwarchawdlu. A hwy a syrthiasant o jiaen

Jonathan—yr oodd Jonathan yn eu taraw i

lawr â'i ffon, a'i lanc yn eu lladd â'r cleddyf.

YswaÌi—neu gludydd arfau, sef ei lanc.

Adn. 14. Yn nghylch hanner cyfer dau
ychain o ] Tua hanner cymaint o dir ag a

ellid ei aredig mewn dlwrnod â dau ych. Y
fath oedd dewrder a chyflymder Jonathau a'i

lanc, fel y Uaddasant yn ughylch ugain o

ddynion mewn ychydig fynydau, ac o fewn
tua hanner erw o dir.

Adn. 15. A bu braiü yn y gwersyll] Ar ol

i'r Philistiaid glywed l'od ug.iino'u gwr wedi
eu lladd, casglasant yn ddlamau eu bod wedi
cael ymosod arnynt gan fyddin luosog o'r Is-

raeliaid, yr hyn a barodd arswyd mawr iddynt
trwy yr holí fio. Yr amddiffynfa a'r an-
rheithwyr—yr oedd y dychryn rawyaf wedi
dal y milwyr hefyd o fewn yr amddiffynfa yn
Micmas, yn gystal a'r miuteioedd ag oeddynt
wedi myued allan i anrheithio y wlad, pen.

liii. 17, 18. Y ddaear hefyd a grynodd—dan
eu traed, nes yr ofnent y llynrid hwy yn fyw
i nfforn ; a bu dychryn Duw— nid yn unig
ddychryn maior, fel y gall yr ymadrodd ar-

wyddo ; eitlir hefyd dychryn goruwchnatur-
iol, wedi ei anfon arnynt oddiwrtii Dduw. Tyb-
ia rhai mai ymadrodd cyffelybiaethol am gyff-

ro mawr trwy yr holl wlad yw y daeargryn
uchod ; ond y mae yn debycach ei fod i'w

ddeall yn llythyrenol, trwy fod ymadroddion
ereill yn yr adnod hon yn gosod allau gyffro

eu meddwl.
Adn. IG. A gwylwyr Saul yn Gibeah] Y

rhai a wylient symudiadau y Philistiaid; a
edn/chasaìU—tua Micmas, pryd y gwelent y
Philistiaid yn ymwasgaru bob íi'ordd, yn y
braw a'r annhrefn mwyaf ; ac yn niyned dan
ymguro—ar draws ac yn erbyn eu gilydd ;

.neu, fel y mae yn y Saesonaeg, ' gan guro eu

í
4:ilydd i lawr/ neuìadd eu gilydd, (adn. 20,)

ni. A phan gyfrifasant, wele, Jon-
athan a chludydd ei arfau nid oeddyrA

yno.

18 A Saul a ddywedodd wrth Ahi-
ah, Dwg yma arch Duw. (Canys yr
oedd arcli Duw y pryd hyny gyda
meibion Israel)

19 f A thra yr ydoedd Saul yn ym-
ddyddan â'r offeiriad, y terfysg, yr

hwn oedd yn ngwersyll y Philistia-.d,

gan fyned a aeth, ac a anghwaneg-
odd. A Saul a ddywedodd wrth yr
offeiriad, Tyn atat dy law.

20 A Saul a'r holl bobl oedd gydag
ef a ymgynullasant, ac a ddaethant
i'r rhyfel; ac wele, gleddyf pob un yn
erbyn ei gyfuesaf; a dinystr mawr
iawn oedd yno.

21 Yr Hebreaid hefyd, y rhai oedd
gyda'r Philistiaid o'r blaen, y rhai a
aethant i fyny gyda hwynt i'r gwer-

trwy nad oeddynt yn eu braw yn gallu gwa-
haniaethu rhwng cyfeillion a gelynion.

Adn. 17- Cyfrifwch yn awr, ^'c] Ar ol i

Saul glywed lìyn gan ei wylwyr am y Phil-

istiaid, efe a gasglodd fod rhai o'i bobl ef wedi

myned allan yn ddiarwybod iddo, ac yraosod

arnynt ; ac am hyny efe a oichymynodd i'w

íìlwyr ef gael eu rhifo, i weled pwy oedd yn
absenol.

Adn. 18. ASaul a ddywedodd wrth Ahiah]
Yr offeiriad, adn. 19. Dwg yma arch Dmo
—yr hon oedd yn awr wedi ei dwyn o Ciriath-

jearim i'r gwersyll yn Gibeah ; er y dywed
Abarbiuel mai cist fechan a feddylir, yn yr

hon yr oedd yr ophod a'r ddwyfioneg. Wrth
weled nad oedd neb ond Jonathan a'i lanc yn
eisiau, mynai Saul i Ahiah yr offeiriad ofyn

i'r Arglwydd beth oedd i'w wneuthur.
Adn. 19. A thra yr ydoedd Said yn yni'

ddyddan ar ofeiriad] Yn nghylch dwyn yr
arch, ac ynigyughori â Duw ger ei bron hi ; y
terfysg yr hwìi oedd yn ngicersyìl y Fhil-

istiaid—y gwaeddi, y curo, a"r sathru eu gil-

ydd : a anghwancgodd—a gynyddai fwy fwy
bob mynyd, nes y tybiodd Saul nad oedd achos

bellach i ymgynghori â'r Arglwydd ar y mat-
er ; ac am hyny gorchymynodd i'r ofleiriad,

Tyn atat dy law—paid à gwisgo yr ephod, y
ddwyfroneg, &c. Mynai Saul ymddangos yn
grefyddol ; ond pan welodd ei fantais ar ei

elynion, taflodd weddio o'r neilldu, a rhutbrai

i'r frwydr heb ymgynghori â Duw. Nisgall-

aiei ysbryd diamynedd aros am ateb yroffeir-

iad, mwy nag ara ddyfodiad Samuel o'r blaen,

pen. liii 8—14.

Adn. 20. Ac wele gleddyfpob un yn erbyn
ei gyfnesaf] Ymddengys fod byddin y Phil-

istiaid w^edi ei gwneyd i fyny o wahanol gen-

hodloedd ; ac yn eu braw a'u terfysg tybiai

pob un o honynt mai Hebrewr oedd y lìall

;

neu meddyliai pob un fod y Ilall yn fradwr
anfiyddlou i achos y Philistiaid. Ä dinystr

mawr iawn oeddyno—trwy i ddychryn í)uw
droi arfau y Philistiaid yn erbyu eu gilydd.

Adn. 21 . Yr Eebrcaid hefyd] Y rhai oedd'm
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syll o'r wlad oddiamgylch, hwythau
iiefyd a droisant i fod gyda'r Israel-

iaid oedd gyda Saul a Jonathan.
22 A holl wr Israel, y rhai oedd yu

llechu yn mynydd Ephraim a glyw-
sant ffoi o'r Phiiistiaid ; hwythau he-

íyd a'u herlidiasant hwy o'u hol yn y
rhyfel.

23 Felly yr achubodd yr Arglwydd
Israel y dydd hwnw: a'r ymladd a

aeth drosodd i Beth-afen.

24 ^ A gwr Israel oedd gyfyng
arnynt y dydd hwnw : o herwydd
tynghedasai Saul y bobl, gan ddy-

wedyd, Melldigedig fyddo y gr a

fwytao fwyd hyd yr hwyr, fei y dial-

wyf ar fy ngelynion. Felly nid ar-

chwaethodd yr un o'r bobl ddim bwyd.
25 A'r rhai o'r holl wlad a ddaeth-

ant i goed, lle yr oedd mêl ar hyd
wyneb y tir.

26 A phan ddaeth y bobl i'r coed,

wele y mêl yn diferu ; eto ni chod-

odd un ei law at ei enau : canys ofn-

odd y bobl y llw.

ynt wedi ymuno â'r Pliilistiaid trwy orfod-

aeth, neu er mwyn enniU eu íFafr a'u nawdd

;

u droisant i fod gydaW Israeliaid—yn ngha-

nol y frwydr hon íiwy a aethant drosodd at eu

cydwladwyr, gan ymuno â byddin Saul.

Adn. 22. A holl wr Israel y rhai oedd yn
llechu] Mewn ogofeydd, dyrysni, creigiau, tyr-

au, neu bydewau, pen. xiii. 6 ; a glywsant ffoi

oV Philistiaid— o flaen Jonathan a Saul

;

hwythau hefyd a'u herlidiasant— a aethant

ar ol y Philistiaid gyda'u brodyr. Dywed
Josephus, y Yulgate, a'r Lxx, fod byddin

Saul wedi cynyddu erbyn hyn i 10,000 o

wr.
Adn. 23. Felly yr achubodd yr Arglwydd

Israel] Trwy ddau ddyn yn y dechre, a dim
llawer yn y diwedd mewn cydmhariaeth i

fyddin fawr y Philistiaid. A'r ymladd a aeth

drosodd i Beth-afen— dinas oddeutu wyth
milldir i'r dwyrain o Micmas.
Adn. 24. ^ gwr Israel oedd gyfyng ar-

nynt] Gan newyn, gwendid, a Uudded ; o

herwydd tynghedasai Saul y bobl—na fwyta-

ai neb o honynt ddim hyd yr hwyr, gau gy-

hoeddi melldith, neu fygwth marwolaeth, ar

bwy bynag a dorent ei orchymyn creulon a

ífol ef.* Fel y dialwyf ar fy ngelynion—efe

a'u geilw ei eiynion ei hun, ac nid gelynion yr

Arglwydd, am mai ei achos ei hun oedd fwyaf

yn ei olwg ef, ac nid achos Duw, Felly nid

archwaethodd yr un o> bobl ddim bwyd—er

eu bod yn lluddedig a newynog, ac er fod di-

gon o'u hamgylch.
Adn. 25. A"r rhai ö'r holl wlad] Sef y

chwe chant o wr ag oeddynt gyda Saul, a'r

rhai ag oeddynt wedi ymuno â hwy yn yr

ymlidiad, adn. 21, 22 ; a ddaethant i goed—
neu goedwig, lle yr oedd mêl ar hyd wyneb y
tir—wedi diferu ond odid o'r ceudyllau yn y
cocd, neu o'r nvthod ar byd eu canghenau.
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27 Ond Jonathan ni chlywsai pan
dynghedasai ei dad ef y bobl : ani

hyny efe a estynodd flaen y wialen
oedd yn ei law, ac a'i gwlychodd yn
nil y mêl, ac a drôdd ei law at ei

enau ; a'i lygaid a oleuasant.

28 Yna uu o'r bobi a atebodd, ac a
ddywedodd, Gan dynghedu y tyng-
hedodd dy dad y bobi, gan ddywed-
yd, Melldigedig /^ífí/o ygr a fwytao
fwyd heddyw. A'r bobi oedd ludd-

edig.

29 Yna y dywedodd Jonathan, Fy
nhad a flinodd y wlad, Gwelwch yn
awr fel y goleuodd fy llygaid i, o
herwydd i mi archwaethu ychydig
o'r mêl hwn:

30 Pa faint mwy, pe bwytasai y
bobl yn ddiwarafun heddyw o an-

rhaith eu gelyuion, yr hon a gawsant
hwy ? oni buasai yn awr yn fwy y
lladdfa yn mysg y Philistiaid?

31 A hwy a darawsant y Philistiaid

y dydd hwnw o Micmas ìiyd Ajalon:

a'r bobl oedd ddifíygiol iawn.

Yr oedd Judea yn llawn o wenyn, a'r wlad
yn llifeirio o laeth a mêl,

Adn. 26. Eto ni chododd un ei law] I osod

mêl yn ei enau, er fod yno ddigon yn eu hym-
yl, a than eutraed, ac ereu bod hwythau bron

â threngu o newyn ; canys ofnodd y bobl y
llw—trwy yr hwn y tynghedasai Saul y bobl

i beidio bwyta dan benyd marwolaeth.

Adn. 27. Ond Jonaihan ni chlywsai] Trwy
i Saul roddi y gorchymyn hwn i'w bobl yn ei

absenoldeb ef ; am hyny efe a estynoddflaen

y wialen—sef y ffon â pha un y cerddai, ac y
curai ei elynion i lawr, adn, 13; ond tybia

rhai mai ei waewffon a feddylir ; ac a'i

gwlychodd yn nil y mêl—i godi peth o hono

i'w enau ; a'i lygaid a oleuasant— y rhai

oeddynt bron wedi dallu gan ludded a chwant
bwyd, fel y dygwydda yn fynych, Darfu i

ychydig fêl adfywio ei natur ef, a sirioli hyd

yn nod ei ysbrydoedd a'i olygon,

Adn, 28. Yna un o'r bobl a aiebodd] Yr
hwn a gly wsai y gwaharddiad uchod gan Saul

cyn i Jonathan nesâu atynt. MeddyJir i Jon-

athan annog y bobl hefyd i fwyta, yr hyn a

barodd i'r gr amlygu y gyfraith i'r tywysog.

Adn, 29. Fy nhad a flinodd y wlad] Neu
a wnaeth niwed i'w filwyr trwy y gwahardd-

iad tfol, afreidiol, a chaled hwn. Gwelwch
yn awr fel y goleuoeddfy llygaid i—yr oedd

y lles a gawsai efe oddiwrth y mêl yn amlwg
iawn; a gallai pawb weled oddiwrth ei Iyjraid

ef fod ei holl natur a'i ysbrydoedd wedi cael

adfywiad mawr,

Adn. 30. Pafaint mwy pe bwytasai y bobl

yn ddiwarafun] Pa faint mwy galluog fuas-

ent i erlid ar ol y Philistiaid, ac i'w lladd

hwyut ar y ffordd, pe cawsent fwyd i dori eu

newyn, ac i'w cryfhau a'u calonogi yn eu

gwaith? Anrhaith eu gelynion—yr hwn a
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S2 A'r bobl a ruthrodd at yr an-

rbaith, ac a gymerasant ddefaid, a
gwartheg, a lloi, ac a'w lladdasant ar

y ddaear : a'r bobl a'w bwytaodd gyd
a'r gwaed.

33 ^ Yna y mynegasant hwy i Saul,

gan ddywedyd, Wele, y bobl sydd yn
pechu yn erbyu yr Arglwydd, gan
í'wyta yn nghyda'r gwaed. Ac efe a
ddywedodd, Troseddasoch: treiglwch
ataf íì heddyw faen mawr.

34 Dywedodd Saul hefyd, Ymwas-
gerwch yn mysg y bobl, a dywedwch
wrthynt, Dygwch ataf íì bob un ei

ch, a phob un ei Iwdn dafad, a lledd-

wch hwynt yma, a bwytewch ; ac na
phechwch yn erbyn yr Arglwydd, gan
fwyta yn nghyda'r gwaed. A'r bobl
oll a ddygasaut bob un ei ch yn ei

iaw y noswaith hòno, ac a'w lladdas-

ant yno.

ddaethai i'w meddiant yn nghorflf y dydd,
adn. 32.

Adn. 31. 3íicmas hyd Ajàlon] Nid
Ajalon yn llwyth Dan, (Jos. x. 12,) na hòno
yn llwyth Zabulon, (Barn. xii. 12,) y rhai

oeddynt yn rhy bell, ac yn gorwedd yr ochr
arall i'r wlad ; eithr Ajalon yn Uwyth Juda,

(2 Cron. xi. 10,) yr hon, yn ol Bunting a Cal-

met, oedd oddeutu deuddeg miUdir o Micmas.
Adn. 32. A'r bobl a ruthrodd at yr an-

rhaüh] Fel adar ysglyfaethus. Yr oeddynt
mor ddiíFygiol a newynog, fel yn yr hwyr, ar

ol darfod â'u gwaith, y rhuthrasant at yr hyn
a ellid ei fwyta o'r anrhaith, heb gymeryd
dim amser i dywalìt gwaed yr anifeiliaid yn
y modd a orchymynid gan y gyfraith. A'r
bobl a'u bwytaodd gyda'r gwaed—fel hyn, y
rhai a wnaethant gydwybod i ufyddhau i or-

chyinyu y brenin rhag ofn ei felldith ef, ni

phetrusent dori gorchymyn Duw ! gwel ar Gen.
ix. 4, ac Act. XV. 20.

Adn. 33. Ac efe a ddywedodd, Troseddas-
och] Yr oedd Saul yn canfod eu trosedd hwy,
ond nid ei drosedd ei hun wrth roddi achlysur
iddynt trwy beri iddynt newynu. Treiglwch
ataf fi heddyw faen mawr—i'r dyben i ladd
yr anifeiliaid arno yn lle eu lladd ar y ddaear,
fel y rhedai eu gwaed ymaith yn fwy llwyr.

Tybia rhai mai y maen hwn oedd yr allor ag

y cyfeirir ati adu. 35.
Adn. 34. Ymwasgerwch yn mysg y bobl]

Y mae Saul yn anfon swyddogion allan i ry-

byddio y bobl, pan fyddai ganddynt ryw ani-

feiliaid i'w lladd rhagUaw, fod iddynteu dwyn
*t y maen hwn, fel y byddai i'wgwaed gael ei

dywallt allan yn briodol yno dan arolygaeth
swyddwyr cyfaddas. A'r bobl oll a ddygas-
ant bob un ei ÿch—ufyddhasant i orchymyn
Saul, trwy ddwyn ch ar gyfer nifer penodoi o

honynt, neu gynifer o ychain ag a ydoedd yn
ddigon iddynt oll.

Adn. 35. A Said a adeiladodd állor i'r

Arglwydd] Samuel, fel profifwyd, ydoedd
wedi codi yr allorau hyd yn hyn ; ond yr
oedd Saul yu awr yn meddwl fod ganddo ef
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35 A Saul a adeiladodd allor i'r

Arglwydd. Hon oedd yr allor gyntaf
a adeiladodd efe i'r Arglwydd.

36 T[ A dywedodd Saul, Awn i waer-
ed ar ol y Philistiaid liw nos, ac an-
rheithiwn hwynt hyd oni oleuo y bore,
ac na adawn un o honynt, Hwythau
a ddywedasant, Gwna yr hyn oììfyddo
da yn dy olwg. Yna y dywedodd yr
ofifeiriad, Nesawn yma at Dduw.

27 Ac ymofynodd Saul â Duw, A
âf fi i waered ar ol y Philistiaid? a
roddi di hwynt yn llaw Israel ? Ond
nid atebodd efe ef y dydd hwnw.

38 A dywedodd Saul, Dyneswch
yma holl benaethiaid y bobl: myn-
wch wybod hefyd, ac edrychwch yn
mhwy y bu y pechod hwn heddyw.

39 Canys, megys mai byw yr Argl-
wydd, yr hwn sydd yn gwaredu Is-

rael, pe byddai hyn yn Jonathan fy

ddigon awdurdod i adeiladu allor ei hun
heb y proflfwyd, gan iddo unwaith aberthu
hebddo ef.

Adn. 3G. Awn i waered ar ol y Philistiaid
liw nos] Heb i'r bobl gael gorphwys dim ar ol
llafur caled y dydd o'r blaen. Yr oedd Saul
yn meddwl syrthio ar y gweddiU o fyddin y
Philistiaid yn eu cwsg, a*u Uadd, â'u hys-
peilio o'r cwbl a feddent: gwel ar adn. 42.
Yna y dywedodd yr offeiriad, Nesawn yma
at Dduw—i ymofyn yn gyntaf â Duw, a oedd
yn iawn iddynt fyued, ac a Iwyddai efe hwynt
yn eu taith.

Adn. 37. Ac ymofynodd Saul â Duw] Cyt-
unodd â chynygiad yr offeiriad iddo ef ym-
ofyn â Duw dros Saul, a hyny ond odid t'rwy
yr Urim a'r Thummim. O'nd nid atebodd eft

y dydd hwnw—am nad arhosodd Saul i vm-
gynghori àg ef y dydd o'r blaen, adn. 19 • ac
hefyd, er mwyn cael achos Jonathan i'rgolwg :

gwel ar adn. 42.

Adn. 38. Dyneswch ymaholl benaelhiaid y
bobl] Neu swyddogion y fyddin ; edrychwch
yn mhwy y bu y pechod h'wn heddyw—trwy
na chafodd atebiad gan yr Arglwydd, efe a
gasglai fod pechod wedi ei gyflawni gan ryw-
un, trwy fwyta yn groes i'w orchymyn'ef;
a phenderfynai, cs oedd modd, gaêl lîyd i'r

euog. Dylasai ystyried ei bechod ei hûn yn
gwarafun bwyd i'r bobl, yr hyn a fu yn ach'os
o'r pechod hwnw, os oedd yn bechod hefyd

:

eithr nid oedd efe yn meddwl am ddim oud v
trosedd yn erbyn ei orchymyn ei hun.

Adn. 39. Canys megys mai byw yr Argl-
tcydd] Cawn yma eto brawf o fyrbwylldra a
fiblineb Saul, a phoethder ei dynâher êf. Fel
yr oedd efe o'r blaen wedi tyîighedu r bobl,
felly yn awr efe a'i tynghedaei hun i làdd, fel

y troesallan, hyd yn nod ei fab ei hun, yr hwn
a fu y prif os nid yr uuig ofleryn i ennill y
waredigaeth ogouedílus hon i Israel, a hvnv
am brofi ychydig fèl, pan na wyddai ei'fod
trwy hyny yn ei osod ei hun yn àgored i fell-

dith' ei Dad. Ac nid atebodd' neb—ni ddarfu
i aeb o'r rhai a welsent Jonathan vn bwyta eí

2^
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mab, diau y llwyr-roddir ef i farwol-
p.eth. Ac nid atebodd neb o'r holl

bobl ef.

40 Yna y dywedodd efe wrth holl

îsrael, Chwi a fyddwch ar y naill du
;

minau hefyd a Jonathan fy mab fydd-

Tvn ar y tu arall. A dywedodd y bobl
wrth Saul, Gwna a fi/ddo da yn dy
olwg.

41 Am hyny y dyxTedodd Saul wrth
Arglwydd Dduw Israel, Dod oleu-

fynag. A daliw^yd .lonathan a Saul

:

ond y bobl a ddiangodd.
42 Dywedodd Saul hefyd, Bwriwch

goelbren rhyngof íi a Jooathan fy mab.
A daliwyd Jonathan.

pyhuddo ef ; canys gwyddent fod eî anwybod-
aeth yn ei esgusodi ef; ac ni fynent, o her-

wydd eu niawr serch ato, eí osod ef i farwol-

aeth am droyedd mor fychan.

Adn. 40. Chwi a fijildwch ar y naill du"]

Efe a orcliymynai i holl Israel sefyll withynt
eu liunain un ochr, ac yntau a Jonathan a saf-

ent wrthynt eu hunain yr ochr arall, tra y
bwrid coelhren i weled yn mysjr pwy yr oedd

y tioseJdwr. Gwna a fijddo da yn dy olwg
—canys gwyddai pob un ei fod ef ei hun yn
ddieuog.

Adn. 41. Am hyny y dywedodd S'wl] Ar
ol rhanu y fyddin yn ddwy, a chyn bwrw y
coelbren ; Dod oìeufynag— fel y gwybydder
pwy sydd euog ; neu, ft;! ar ymyl y ddalen,

'dangos y diniwed;' Saes. 'dyro goelbren per-

fîaith.' A daliwyd Jonothan a ÍSaul—beb
ddangos eto pa un o'r ddau oedd yn euog.

Ond y bobl a ddiangodd—rhag y gosp fyg-

ythiedig, trwy i'r coelbren syrthio ar y blaid

aral I .

Adn. 42. Bwriicch goelbren rhyngof fi a
Jonathan fy mab] Gwyddai Saul nad oedd ef

yn euog ; ac eto mynai fwrw y coeibren, i

dd'^ngos i ereül mai Jonathan oedd yn euog.
a'i fud ef am gyfiawnder manwl. A duliwgd
Jonathan—m\nai Diiw i weithred Jonatban
ddyfod i'r golug, nid ani ei liod yn bechod yn
ei olwg ef, nac am ei fod vn cvii,eradwvo tvng-
hediad a melldithiad Saùl, (adn. 24, 39,)" nac
yn ewyllysio i Jonatliau gael ei roddi i far-

•wolaeth; ond, (1) Fel y byddai i ynfydrwydd
Saul gael ei geryddu, pan y gwelai efe i'r iath

berygl y dygasai efe ei fab ihagorol
; (2) Fel

yr amlygid diniweidrwydd Jonatlian, trvvv ei

anwybodaeth o waliarddiad ei dad ; ac, (3) Fel

y cai y bobl gyfle i ddangos eu seicli mawr at

Jonatban, trwy ei waredu ef, adn. 45. Darfu
i'r coelbren fynegu y gwir ; ond nid yw Duw,
yr hwn a'i llywodraethai ef, yn jrosod un bai

ar Jonatban, ac y maeei gydwybod ei hun yn
ei ryddhan ef. Nid yw efe yn ceisio maddeu-
ant gan DJuw, am ei fod yn ymwybodol na
phechasai, Ond trellir gofyn, pahaui nad at-

ebodd Duw yr ofteiiiad ydyddhwnw? Am
nad oedd ef yn gweled yn addas i'r bobl fyned
hw nos i erlid y Philistiaid gorcbfygedig. Yr
oedd amcan Rjul yn bei fi'aitb ddiulèddol: 'Awn
i waered ar ol y Philistiaid liw nos, ac an-
rbeithiwn hwynt byd oni deuo y bore, ac na
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43 Yna y dywedodd Saul wrth Jo-
nathan, Mynega i mi beth a wnaeth-
ost. A Jonathan a fynegodd iddo, ac
a ddywedodd, Gan archwaethu yr
archwaethais ychydig o fêl ar flaen y
wialen oedd yn fy llaw; ac wele, a
fyddaf fi farw ?

44 Dywedodd Saul hefyd. Felly

gwneled Duw i mi, ac felly chwa-
neged, onid gan farw y byddi di farw,

Jonathan.
45 A dywedodd y bobl wrth Saul,

A leddir Jonathan, yr hwn a wnaeth
yr ymwared mawr hyn yn Israel? Na
ato Duw : fel mai byw yr Arglwydd,
ni syrth un o wallt ei ben ef i 'f ddaear;

adawn un o honynt,' adn. 36; hyny yw, boed
i ni losgi, dyfetba, a lladd y cwbl o'n blaen 1

A fuasai yn beth iawn cefnngi tymlier o'i fath

yma, yr lion a arweiniasai i ddinystrio llawer

o'r weiin ddieuog, aclsraeliaid aallentfodyn
trÌL'o yn mysí y Pliilistiaid ? Heblaw liyn,

onid oedd «beswm tia amlwg yn y bobl eu
hunain pahani nad allai Duvvfod yn eu mysg?
Yr oeddynt wedi ymhaiogi t\wy fwyta gwaedt
adn. 32; ac er y gallent fod wedi abeithu i

wneutbur iawu am y trosedd hwnw, eto yr
oedd yn rhaid iddynt fod yn afian hyd yr
hwyr; ac yr oedd hyny yn ddigon o reswm
dros i Dduw beidio eu hatel».

Adn. 43. A Jonaíhan a fynegodd iddo] A
addefodd y gwir yn onest a rhvvydd, ei fod

wedi archwaethu ycbydig fêl oddiar flaen y
wialen. Ac wele, a fyddnffi farw—a raid i

mi farw am gyn lleied peth? Gallwn feddvvl

iddo chwanegu, na wyddai efe ar y pryd fod

ei dad wedi gvvahaidd hyny.
Adn. 44. FeLly gwneled Duw i mi] Math
lvv eto, trwy yr hwn y dymunai Saul fell-

dithion fwy na mwy iddo ei hun, os na roddai

efe ei fab i farwolaeth 1 Ar ryw olwg yr oedd

yn ganmoladwy yn Saul ddangoso honofwy o

banli i'w Iw nair i'w seich natuiiol.

Adn. 45. .4 dywedodd y bobl urth Saul]
Ar ol dywed ei bendeifyniad i roddi ei fab i

farwolaeth yn hytrach na tlioii ei lvv ; A ledd'

ir Jonathan, yr hwn a wnaeth yr ymwared
mawr hyn yn IsraeL?—a abertiiir y bywyd
hwnw, yr hwn mor wrol a'i peryglodd ei hun
er lles y cyfl'redin, ac i'r hwn yr ydym yn
ddyledus ain ein bywyd, ein rhyddid, a'n

buddugoliaetli? FeL mai byw yr Argìtoydd

—yr oedd ei dad wedi tvngu y rhoddid i'f i

faiwolaeth, ac y maeiit hvv>tbau yn tyngu na

tliai efe farw ; na cliai ei dad, na neb arall,

wneyd y niwed lleiaf iddo, gymaint a tbynu

blewyn o wallt ei ben. Cariys ggdn Duw y
gweithiodd eje heddyw—mewn cydweitbred-

iad â Duw, neu fel ofieryn yn llaw Duw, y
gvvnactb efe yr ymwared raawr hwn i Isiaoí.

Yr oedd Duw mor bell oddiwrth fod yn ddiÿ

witbo, fel air y darfu iddo ei aiddel ef yn rasol

yn ngwaitb mawr y dydd heddyw. A'r bobl

a waredasaní Jonaíhan— nid trwy nerth a

gorfüdaetli, ond trwy daerineb, a'r rbesymau
cryfion uchod. Yn hyn ymddygasant fel

rheiihwyr cyfiawn a diduedd, y ibai a seilienl
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canys gyda Duw y gweithiodd efe

heddyw. A'r bohl a waredasant Jo-
nathan, fel na laddwyd ef'.

46 Yna Saul a aeth i íyny oddiar ol

y Philistiaid: a'r Philistiaid aaethaut
i'w lle eu hun.

47 H Felly y cymerodd Saul y fren-

hiniaet'h ar Israel; ac a yraladdodd
yn erbyn ei hoU elynion oddiamgylch,
yn erbyn Moab, ac yn erbyn meibion
Ammon, ac yn erbyn Edcjm, ac yn
erbyn brenhinoedd Sobah, ac yn erbyn

y Philistiaid : ac yn erbyn pwy bynag
yr wynebodd, efe a orcbtygodd.

48 Cynullodd lu hefyd, atharawodd
Amalec ; ac a waredodd Israei o law
ei anrheithwyr.

49 A meibion Saul oedd Jonathan,
ac Issui, a Malci-sua. Dyma enwau
ei ddwy ferched ef : enw yr henníoedd
Merab, ac enw yr ieuangaf Michah

50 Ac enw gwraig Saul oedd Ahi-
noara merch Ahimaas : ac enw tywys-

cu rheiihfarn yn ol y âystiolaeth. Ac yr
oedd Duw yn foddlon iddi, er mwyn ceryddu
tueddfryd Saul i chwidredd a byibwylldia.

JJywed Josej)lius i*r bobl weddio am i Dduw
faddeu pechod Junathan, ac am iddo gael ei

waredu oddiwrth felldith ei dad.

Adn 4G. Yna Saui a aeth ifyny] Neu ad-

ref i'w ddinas ei hun, heb eilid ynmliellacli y
waith hon ar ol y Pliilistiaid, gan ua chawsai

orciiyoayn i hyny gan yr Arglwydd, adn. 37 ;

üV Fhilistiaid a uelhant i'w lle eu hun—i'w

gwlad eu hunain, ond nid cyn i 60,000 o hon-

ynt gael eu lladd gan Israel, yn ol Josephus.

Adn. 47. Feily y cymerodd Saul yfrenhin-
iaeih ar Israel] Yr hon oedd bron wedi ei

chymeryd oddiarno ef o'r blaen gan y Phil-

istiaid, prvd yr oedd ef megys yn gauedig yn
Gibeah, a liwythau yn anrlieitliio ac yn gor-

thryniu yr lioll wlad. Ac a yinladdodd yn
erhyn ei holl eìynion—y rhai a gynygient ym-
osod ar ei wlad ef o wahanol baithau ; oddi
amgylch—yroedd y Moabiaid a'r Ainnioniaid
du y dwyrain iddo; yr Edoniiaid o du y

deau ; Sübah oedd ran o Syiia o du y gogledd
i Ganaan, yn agos i Damascus, 2 Sam. viii.

8, 5; a'r Philistiaid oeddynt o du y goillewin

iddo: felly yr oedd iddo ef elyniou 'oddiam-
gylch,* fel y dywedir yma Efe a orchfyyodd
—er fod yr Arglwydd wedi digio with Saul,
ac yn bwriadu troi ei hiliogaeth ef o'r fien-

biniaeth, eto efe a'i cynorthwyodd ef am ryw
yspaid i orclifygu ei holl elynion hyn er mwyu
ei bobl. Er nad oes genym hanes fanol am y
rhyfeloedd hyn, diamau iddynt barhau am
gryn amser.
Adn. 48. A tharawodd Amalec] Am yr

byn y cawn hanes yu y bennod nesaf.

Adn. 49. hsui] A elwir hefyd Abinadab,
Êen. xxxi. 2. Y mae Isboseth, mab arall

aul, yn cael ei adael allan yma,am nad oedd
yr hanesydd santaidd yn bwriadu crybwyll
(«b ond y rhai byny o t<ìibiou Saul a astbant

og ei filwriaeth ef oedd Abner mab
Ner, ewythr írawd ei dad i Saul.

51 C.\s hefyd oedd dad Saul; a Ncr
tad Abner oedd fab Abiel.

52 A bu ryfel galed yn erbyn y
Phihstiaidholi ddytldiau Saul: aplian
welai Saul r glew a nerthol, ei'e a'i

cymerai ato ei hun.

PENNOD XV.

A SAMUEL a ddywedodd wrth
-^ Saul, Yr Arglwydd a'm hanfon-
odd i i'th eneinio di yn freuin ar ei

bobl, sef ar Israel : ac yn awr gwrando
ar lais geiriau yr Arglwydd.

2 Fel hyn y dywedodd Arglwydd
y Uuoedd; Cofiais yr hyn a wnaeth
Amalec i Israel, y modd y gosododd
efe i'w erbyn ar y fíordd, pan ddaeth
efe i fyny o'r AiÓt.

3 Dos yn awr, a tharo Amalec, a
dinystria yr hyn oll sydd ganddo, ac
uac eiriach ef; ond lladd hwynt, ya

gydag ef i ryfel, ac a l.iddwyd fel yntau

:

gwel ar adn. 50. Merab— ^wraig Adiielj
Michal—gwraig Dafydd, pen. xviii. 19.27.
Adn. 50. Acenw gwraìy Saul oedd Ahino-

am] Yr lion ond odid oedd ei unig wraig bii»

odol ef, a mam y plant a enwyd adn. 49.

Gall nad oedd Isboseth ond hanner brawd
iddynt, ac mai am hyny y gadawyd ef allan

o'r rhestr uchod. Abner—cefoder Saul.

Adn. 51. Aer tad Abner otdd fab Abiel\
Gwel ar pen. ix. 1.

Adn. 52. ^4 bu ryfel galed yn erhyn y Phil'

istiaid holl ddyddiau Saul] Er i lawer o'r

Philistiaid gaei eu lladd yn ddiweddar, eto

hwy a ymgryfhasant yn fuan i ryfela à Saul
drachefn a thrachefn, nes iddo o'r diwedd
syithio wrth ymladd à hwynt. A phan uelai

Saul wr gíetü a nethoi—un a allai ryfela

gyda gwroldeb a deheurwydd ; efe a'i cymer-
üí ef— i gryfhau ei wardiawdiu lirenhinol ei

huo, yr hyu oedd weithied o galliueb mawr.

PEN. XV. Adn. 1. A Samuel a ddywed-
odd wrth Saul] Yn debygol yn mhen hir am«
ser ar ol iddo ei geryddu ef am abeithu yn
Gilgal, ac ar ol ei ryfeloedd à'r cenhedloedd,

pen. xiv. 47. Yr Arglwydd a'm hanfonodd i

i'lh eneinio di—efe a grybwylla hyn i ddangoa
ei awdurdod i ddywedyd witho yr hyn a gan-

lyn. Ac yn awr gwrandaw ar lais geiriau

yr Arglwydd—yr wyt ti wedi ei ddigioefeis-

ioes : yn awr boed i ti adennill ei tì'afr ef trwy
ufydd-dod manwl i'r byn a orchymyna ete

rhagllaw.

Adn. 2. Cofiais yr hyn a wnaeth Amalee i

Israel] Oddeutu pedwar can mlynedd yn ol,

Exod. xvii. 8, Deut. xxv. 17, 18. Y'r oedd
Duw yn cofio byny o byd, er na ddaethai yr
amser iddo ddiai eu creuUndeb byd yn awr.

Adn. 3. Dos yn aicr, a tharo À^nalec] Dy-
wed yr luddewon fod gan Israel dii pbetb i'w

gwneyd ar ol djíoá. i éanaan, mí gosod .;;rs7^Bt
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r ac yn wraig, yn ddyn bacli ac yn
blentyn sugno, yn ch ac yn oen, yn
gamel ac yn asyn.

4 A Saul a gynullodd y bobl, ac

a'u cyfrifodd hwynt yn Telaim, dau
can mil o wr traed, a deng mil o wr
Juda.

5 A Saul a ddaeth hyd ddinas i

Amalec, ac a gynllwynodd yn y dyff-

ryn.

6 ^ Dywedodd Saul hefyd wrth y
Ceneaid, Cerddwch, ciliwch, ewch i

waered o fysg yr Amaleciaid ; rhag i

mi eich dystrywio chwi gyda hwynt

:

herwydd ti a wnaethost drugaredd â

holl feibion Israel, pan ddaethant i

fyny o'r Aifft. A'r Ceneaid a ymad-
awsant o fysg yr Amaleciaid.

7 A Saul a darawodd yr Amalec-

frenin, adeiladu y deml, a dileu cofFadwriaeth

Amalec oddltan y nefoedd ; a'r gorchwyl olaf

hwn a roddwyd i Saul eu brenin cyntaf. Nac
eiriach ef—hyny yw, nac arbeda Araalec na'i

eiddo, Yr oedd pob peth byw i gael ei ladd,

a'r hoU nwyddau a'r meddiannau i gael eu
llosgi a'u dinystrlo ; felly nid rhyfel er mwyn
yr yspail oedd hon, ond er mwyn dial ar y
rhai ag yr oedd cwpan eu hanwiredd yn llawn.

Pe caniatesid i'r Israeliaid arbed yr anifeil-

iaid, ymddangosasent yn ngolwg y cenhedl-

oedd oddiamgylch fel yn llofruddio y bobl

hyn er mwyn eu cyfoeth, yn hytrach nag fel

gweinidogion digofaint Duw er cospi cenedl, y
rhai yr oedd eu pechodau wedi eu haddfedu

hwynt i ddinystr. Nid oedd yr Arglwydd
yn gwneyd dim annghytìawnder â neb yn y
dinystr hwn, yn enwedig gan fod y tô presenol

yn dylyn llwybrau anfad eu henafiaid ; a

chyda golwg ar eu plaut diniwed, yr oedd y
dedwyddwch ag oedd yn eu haros hwy mewn
byd arall yn gwrthbwyso yr hoU ddrygau a

ddisgynent arnynt yn hwn.
Adn. 4. A Saul a gynulloddy hohl] Trwy

genadau wedi eu hanfon dros yr hoU wlad

;

ac a'u cyfrifodd hwynt yn Telaim—yr un a

Thelem, yn ilwyth Juda, fel y meddylir, Jos.

XV. 24 ; 'dau can mil o wr traed, a deng mil

o wr Juda— y mae Josephus, a'r lxx, yn
darllen, 'pedwar can mil o wr Israel, a

deng mil ar hugain o wr Juda.'

Adn. 5. A Saul a ddaeth hyd ddinas i Am-
alec] Tybia rhai mai Amalec oedd enw y
ddinas, yn ol enw y genedl ; ac mai eu

prifddinas hwy ydoedd hi ; ac a gynllicyn-

odd—neu a ' ymladdodd ' â hwynt yn y dyff-

ryn.

Adn. G. Dywedodd Saul hefydwrth y Cen-

eaid] Hiliogaeth neu genedl Jethro, y rhai

gynt a drigent mewn creigiau yn ymyl neu
yn mysg yr Amaleciaid, Num. xxiv. 20, 21,

ac wedi hyny yn anialwch Juda : gwel ar

Barn. i. IG. Ti a lonaethost drugaredd ä
hollfeihion Israel—gwnaetli rhai o'ch henafìaid

hyny, ac er eu mwyn hwy arbedir chwi. Cy-

feirir at gynghor Jethro i Moses, 'Exod. xviii.

10—23, a chynorthwy Hobab, Num. x. 29—31.
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iaid o Hafila, ffordd y delech dii Sur,

yr hon sydd ar gyfer yr Aifft.

8 Ac a ddaüodd Agag brenin yr
Amaleciaid yn fyw, ac a laddodd yr
holl bobl â min y cleddyf.

9 Ond Saul a'r bobl a arbedasant
Agag, a'r goreu o'r defaid, a'r ychain,

a'r brasaf o'r ^vyu, a'r hyn oll ydoedd
dda, acniddystrywienthwynt: aphob
peth gwael a salw, hwnw a ddifrodas-

ant hwy.
10 f Yna y bu gair yr Arglwydd

wrth Samuel, gan ddywedyd,
11 Edifar i'w genyf osod Saul yn

frenin : canys efe a ddychwelodd oddi

ar fy ol i, ac ni chyflawnodd fy ngeir-

iau. A bu ddrwg gan Samuel; ac efe

a lefodd ar yr Arglwydd ar hyd y nos.

12 A phan gyfododd Samuel yn

Adn. 7. O Hafila—i Sur] Hyny yw, o'r

naiU gr o'r wlad i'r llall ; neu, fel y dywed
Josephus, 'o Pelusium yn yr Aifft, hyd y môr
coch.'

Adn. 8. Ac a ddaliodd Agag] Yr hwn oedd
enw cyffredin ar frenhinoedd yr Amaleciaid,

fel yr oedd Pharao ar frenhinoedd yr Aifft.

Ac a laddodd yr holl bohl— a allodd efe eu

dal, oddieithr Agag ; neu y rhai hyny na all-

asant ddiane : gwei peu. xxx. 1.

Adn. 9. Ond SauL d'r bobl a arhedasant

Agag] Y mae yn debyg y mynai Saul ei ar-

bed ef o barch iddo fel brenin, ac er mawreddu
ei fuddugoliaeth trwy ei ddangos ef; ac yr

oedd yn hawdd gan y bobl gydsynio â'i ew-
yllys ef, er fod hyny yn groes i ewyllys a gor-

chymyn Duw, adn. 3. A'r goraf o'r dtfaidy

^e.—dan yr esguso'u haberthu i'r Arglwydd,
adn. 15. AW hyn oll ydoedd dda—o'r nwydd-
au, gan feddwi eu cadw at eu gwasanaeth eu

hunain. A phob peth gwael a salw—o'r ani-

feiliaid a'r meddiannau ; hwmo a ddifrodas-

ant hwy—am nad oedd yn werth ei gadw. Fel

hyn ufuddhasant i Dduw yn mhob peth nad

oedd yn anngh\ íieusdra iddynt eu hunain.

Adn. 10. Yna y bu gair yr Arglwyddwrth
Samuel] Naill ai mewn breuddwyd, neu trwy
leferydd hyglyw : gwel ar Heb. i. 1.

Adn. 11. Edifar yw genyf osod Saul^yn

frenin] Y mae edifeirwch, a llefaru yn briod-

ol, yn cynwys gofìd calon, a newidiad bwriad

acewyllys; ond yn yr ystyr hwn nis gallai

gael Ile yn Nuw. Eithr priodolir ef yn fyn-

ych iddo yn yr ysgrythyrau, pan y mae efe yn

newid ei ymddygiadau yn ol yr ammodau a

roddwyd i lawr, neu a gynwysid yn ei feddwl

anfeidrol ei hun : gwel ar Gen. vi. 6. Canys

efe a ddychwelodd oddiar fy ol i—yr hyn a

gynwys ei fbd ef unwaith yn ei ganlyn ef.

Tybia rhai fod hyn yn arwyddo ddarfod idJo

ddychwelyd oddiwrth ei addoliad a'i wasan-

aeth ef, yn enwedig o ran gwirionedd ac un-

iondeb calon. Ac ni chyflawnodd fy ngeiriau

—sef ei orchymyn i ddinystrio Amalec, ar
hyn oU oedd ganddo, adn. 3. Ac efe a lefodd

ar yr Arglwydd ar hyd y nos—am faddeuant

a thrugaredd i Saul a'i wr.
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fore i gyfarfod Saul, mynegwyd i Sa-

muel, gan ddywedyd, Daeth Saul i

Carmel; ac wele, efe a osododd iddo

le, efe a amgylchodd hefyd, ac a dram-
wyodd, ac a aeth i waered i Gilgal.

13 A Samuel a ddaeth at Saul. A
Saul a ddywedodd wrtho ef, Bendìg-
eáigfjjddech di gan yr Arglwydd: mi
a gyflawnais air yr Arglwydd.

14 A dywedodd Samuel, Beth ynte
yw brefiad y defaid hyn yn fy nghlust-

iau, a beichiad y gwartheg yr hwn yr
ydwyf yn ei glywed?

15 A Saul a ddywedodd, Oddiar yr
Amaleciaid y dygasant hwy : canys y
bobl a arbedodd y defaid goreu, a'r

ychain, i aberthu i'r Arglwydd dy
Dduw; a'r rhan arall a ddifrodasom
ni.

16 Yna y dywedodd Samuel wrth

Adn. 12. Daeth Saul i Carmel] Nid myn-
ydd Carmel yn llwyth Manasse, ar fin Môr-y-
canoldir; eithr dinas Carmel yn llwyth Juda,
Jos. XV. 55, yr hon oedd yn ifordd Saul ar ei

ddychweliad o daro yr Amaleciaid. Ac toele,

efe a osododd iddo le— i ranu yr yspail ynddo,
raeddai rhai ; i wersyllu ynddo, yn ol ereill.

Ond trwy fod y gair yad, 'lle,' yn arwyddo
llaw, tybia rhai mai math ar golot'n neu garn-

edd ddangosiadol a feddylir, yr hon a osododd
Saul i fyny yma yn gofeb o'i fuddugoliaeth.

Efe a amgylchodd hefyd—aeth o amgylch y
wlad gyda rhwysg mavvr, gan ddwyn yr ys-

pail gydag ef, ac Agag hefyd, i ymorfoleddu
yn ei fuddugoliaeth ar y fath frenin cadarn.

Ac a aeth i waered i Gilgal—gan ddysgwyl
Samuel i gyfarfod âg ef yno, ac i aberthu i'r

Arglwydd am y fuddugoliaeth.

Adn. 13. Bendigedig fyddech di gan yr
Arglwydd] Teimlai Saul fod ganddo achos
mawr i fendithio Samuel, neu i ddymuno am
i'r Arglwydd ei fendithio ef, nid yn unig am i

Samuel ei eneinio ef i fod yn frenin, ond hefyd
am iddo ei anfon ef ar yr anturiaeth hon yn
erbyn Amalec, yn yr hon y Uwyddodd mor
hynod, ac y cafodd enw mor fawr. Mi a gyf-
îawnais air yr Arghcydd—os oedd ef yn me-
ddwl fod cyflawni rhan oair yr Arglwydd yn
gyflawni yr olU yr oedd yn ftol a beius iawn

;

ac os oedd yn dywedyd anwiredd bwriadoí
wrth brofi'wyd Duw, yr oedd yn fwy beius
fyth.

Adn. 14. Beth ynie yw hrefiad y defaid
hyn yn fy nghlustiau, Sçc.] Y gorchymyu
oedd dinystrio pob creadur byw ag oedd gan
Amalec, adn. 3; ac os oedd Saul wedi cyf-

lawni gair yr Arglwydd fel y dywedai iddo
wneyd, o ba le y daethai y defaid a'r gwaitheg
hyny a glywai Samuel yn brefu ac yn beich-

iaw yn ei glyw ef ? Gofynai y proft'wyd hyn,
nid am nas gwyddai, ond i brofi Saul yn euog
achelwyddog, a'i ddwyni edifeirwch,
Adn. 15. Oddiar yr Amaleciaid y dygas-

ant hioy] Nis gallai wadu mai auifeilia'id yr
Amaleciaid oeddynt ; ond taflai y bai ar y
bobl, fel pe na buasai ganddo ef un law yn y

Saul, Aros, a mi a fynegaf i ti yr hyn
a lefarodd yr Argiwydd wrthyf fi

neithiwr. Yntau a ddywedodd wrtho,
Llefara.

17 A Samuel a ddywedodd, Onid
pan oeddit fychan yn dy olwg dy hun,

y gwnaed di yn ben ar Iwythau Israel,

ac yr eneiuiodd yr Arglwydd di yn
frenin ar Israel ?

18 A'r Arglwydda'tb anfonodddii
daith, ac a ddywedodd, Dos, a difroda

y pechaduriaid, yr Amaleciaid, ac ym-
íadd i'w herbyn, nes eu difa hwynt.

19 Paham gan hyny na wrandew-
aist ar lais yr Arglwydd, eithr troiast

at yr anrhaith, a gwnaethost ddrwg
yn ngolwg yr Arglwydd ?

20 A Saui a ddywedodd wrth Sa-
muel, Yn wir mi a wrandewais ar lais

yr Arglwydd, ac a rodiais yn y fi'ordd

peth ; pan y mae yn amlwgr, oddiwrth adn. 9,
mai efe oedd flaenaf yn y weithred. / aberthu
i'r Arglwydddy Dd'uw—tyhiai Saul y byddai
i'r dyben gyfiawnhau y weithred, ac y c'awsai
efe naill ai ei ganmol gan Samuel, neu o leiaf
ei esgusodi. Ünd dicüon nad oedd hyn oU
ddim ond rhagrith celwyddog i'w osgusodi ei

hun, ac mai dyben Saul a'i bobl oedd medd-
iannu y defaid a'r ychain goraf eu hunain, a
difrodi y rhai gwaelaf.
Adn. \Q. Aros] Gellir meddwl fod Sanl

mewn brys i fyned ymaith, rhag ofn fod gan
Samuel ryw gerydd i'w roddi iddo. ünd
tybu rhai mai yr ystyr y w, goddef, neu gan-
iatú; a bod Samuel yma yn ei anrhydeddu
ef fel brenin.

Adn. 17. Onid pan oeddit fychan yn dy
olwg dy hun] Gan feddwl yn isel am dano ei

hun, ei deulu, a'i Iwyth, pen. ix. 21. Sonir
yma am ei ddyrchatìa'd ef o iselder, i ddangos
y rhwymau oedd arno i ufyddhau i'r Argl-
wydd, ac attal y bobl rhag arbed anifeiliaid
Amalec, ac nid eu beio hwy yn awr i'w arbed
ei hun.

Adn. 18. A'r Arghcydd a'th anfonodd di i

daith] Gwnaethai yr Arglwydd ei rvfelgvrch
ef yn erbyn yr Amaleciaid mor Iwyddiannus,
ues yr oedd yn debycach i daith êsmwyth a
diogel, nag i ryfel galed a pheryglus. '

^^'es

eu difa hicynt—yn hollol, heb ar'bed cyraaint
ag un plentyn sugno, llai o lawer cu brenin
hwy.
Adn. 19. Paham gan hyny na icrandew-

aist] Gan fod y gorchymyn mor eglur, ac vn
cael ei gefnogigan hoU awdurdod Duw? Eiihr
troaist at yr anrhaith] Saes. 'ehedaist ar yr
anrhaith,' fel aderyn ysglyfaethus yn disgn
ar ei ysglyfaeth.

Adn. 20. Yn wir mi a wrandewais ar lais
yr Arglwydd] Hyny yw, gwnaethym i hyny,
er ua wnaeth y bo'bl, adn. 21 ; ac a rodiaisn
y ffordd—aethym i ryfel yn erbyn Amalec,
megys y gorchyraynodd yr Arglwydd ; a di/g-

ais Àgag—yu gsieth i Gilgal ; a 'difrodais yr
Amaleciaid—gynifer o honynt ag a allwn en
dal. Ond prawf gwael oedd hwn o wrandaw

2*7
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y'm hanfonodd yr Arglwydd iddi, a
dygais Agag brenin Amalec, ac a ddif-

rodais yr Amaleciaid.

21 Ond y bobl a gymerth o'r ys-

pail, ddefaid a gwartheg, blaenion y
ddifrodaeth, i aberthu i'r Arglwydd
dy Dduw yn Gilgal.

22 A Samuel a ddywedodd, A yw
ewyllys yr Arglwydd ar boeth-off-

rymau, neu ebyrth, megys ar wrando
ar lais yr Arglwydd? Wele, gwrando
sydd well nag aberth ; ac uíyddhau,
na brasder hyrddod.

23 Canys anurydd-dods//í/í//t'/pech-

od dewiniaeth ; a throseddiad si/dä an-

"U'iredd a delw-addoliaeth. O herwydd
i ti fwrw ymaith air yr Arglwydd,
yntau a'th fwrw dithau ymaith o fod
yn frenin.

24 H A Saul a ddywedodd wrth
Samuel, Pechais: canys troseddais air

yr Arglwydd, a'th eiriau dithau; o
herwydd i mi ofni y bobl, a gwrando
ar eu llais hwynt.

25 Ond yn awr rnaddeu, atolwg, fy

mhechod, a dychwel gyda mi, fel yr
addolwyf yr Arglwydd

26 A Samuel a ddywedodd wrth
Saul, Ni ddychwelaf gyda thi : canys
bwriaist ymaith air yr Arglwydd, a'r

Arglwydd a'th fwriodd dithau ymaith
o fod yn frenin ar Israel.

27 A phan drôdd Samuel i fyned
ymaith, eíe a ymaflodd yn nghwr ei

î'antell ef; a hi a rwygodd.
28 A Samuel a ddywedodd wrtho,

Yr Arglwydd a rwygodd frenhiniaeth

Israel oddiwrthyt ti heddyw, ac a'i

ar lais yr Arglwydd yn mhob peth, gan iddo

arbed y penaf o honynt, set' eu breuiu hwynt,
ar ol ei ddal!

Adn. 21. Ondy hohl a gymerth oV yspail]

Ac nid inyfi; hluenion y ddifrodaeth—neu y
pethau ag oeddynt i gael eu llwyr ddifrodi.

Felly y tnae yn amlwg y gwyddai Saul mai
pethau i gael eu llwyr ddifrodi oedd y cwhl.

I aberthu i'r Arglwydd dy Dduw yn Gilyul

—felly, er ei fod yn bwrw y bai yn hoUol ar

y bobl, y mae yn ceisioeu hesgusodi hwythau
hefyd i ryw raddau trwy ddangos fod eu d'y-

ben yu dda : gwel ar adn. 15.

Adn. 22 A yw ewyllys yr Arglwydd ar

hoeih-offrymau neu ehyrth] A yw otîiyraau

mor gymeradwy yn ei olwg ef heb ufydd-dod,

ag a ydyw ufydd dod heb ofFrymau ? neu a

wua oiîiymau ei foddloni ef yn île ufydd-dod?

Wele, gwrandaw sydd well nag aherth—am
fod aberth yn cyowys y dybiaeth o bechod ;

tra y xa^Q giorandaw yn foddion i gadw rhag

pechod. Ac ufyddhau— i orcliymynion Duw,
na brusder hyrddod—neu yr hyrddod brasaf

:

Lyny yw, y mae ufyddhau yn well na'r ab-

erthau goraf ar ol anufyddhau. Kid yw y
poeth-oíîrymau a'rebyrth goraf ond seremoni-

ol ; tra y mae gwrandaw ar lais yr Arglwydd
yn ufydd-dod moesol. Y mae y rhai cyntaf

yn arwyddo pechod wedi ei gyflawni, dros yr

hwn yr offryrair aberth ; y mae yr olaf yn
ddaioui moesol, ac yn liollol groes i bechod.

Ac yn wir abeithau annirhynieradwy a phech-

adurus a fuasai y rliai liyn o eiddo Saul a*i

bobl, pe buasent yn eu haberthu, am eu bod o

greaduriaid a ddylasent gael eu difrodi yn ol

gorchymyn yr AigI\Tydd.

Adn. 23. 'Canys anufydd- dod syddfelpech-
od dewiniaeth] Y mae y ddau yn wahaidd-

edig, ac o ganlyniad yn droseddiad o oi chymyn
Duw. Yr oedd Saul yn arferol o fod yn Ilym

iawn yn erbyn swynyddion a dewiniaid, pen.

zxviii.3; acfelly yr oedd cydmharu ei an-

ufydddod ef â'r pecliod o ddewiniaeth, yn
gwneyd y cerydd yn fwy llym. A throsedd-

iad—neu 'gyndynrwydd,' fel y gellir ei gyf-

ieithu ; sef ymgyndyniad SauÌ yn ei bechod,

Uwy haeru iddo wrandaw ar lais yr Argl-

wydd, ac ymesgusodi ara ei drosedd, adn. 20,

21 ; sydd anwiredd a delw-addoLiaeth—neu
*sydd/e/ y drygedd oeilunaddoliaeth,* yrliwn
sydd un o'r drygau mvvyaf ; hyny yw, y mae
y naill fel y Ilall yn droseddiad o ddeddf
Duw, ac yn sicr o gael ei gospi ganddo.

herwydd i ti fwrw ymaith air yr Arylwydd
—tiwy fod yn ddisylw o hono, neu yn anuf-

ydd iddo ; yntau a'th fwrw dithau ymuìth o

fod yn fremn—y mae hyn i'w ddeall yn benaf

am ei hiliogaeth ef, i'r rhai ni oddefai Duw i'r

frenhiniaeth ddisgyn, pen. xiii. 13, 14 ; canys

parhaodd Saul yn frenin tia y bu fyw; ac yr

oedd Dafydd a'r bobl yn ei gydnabod ef o hyd
fel eu bienin.

Adn. 24. Troseddais air yr Arglwydd, á'th

eiriau dithau] Sef y goichymyn yn adn. 3, yr

hwn oedd oddiwrth yr Arglwydd, a thrwy
enau Samuel. Y mae Saul yn dwyn Samuel
i mewn yma, gan obeithio ennill ei tíafr a'i

ddylanwad ef. herwydd i mi ofni y bobl

—esgus gwael oedd hwn yn ngenau bienin 1

Yr oedd Saul ynddigon awduidodol a meistr-

olaidd ar y bobl pan fynai ef fod felly, fel y
dengys ei waith yn gvvahardd bwyd iddynt

dan benyd marwolaeth, pen. xiv. 24, 44.

Adn. 25. Ond yn awr maddeu, atoLwg, fy
mhechod] Yn Ilythyrenol, dwg fy mhechod:^

maddeu yr hyn a wnaethym yn dy erbyn di

fel proffwyd, ac eiiiol drosof am ddilead fy

mhechod o olwg Duw. A dychweL yyda mi
— i Gilgal, o'r lle yr aethai Saul alla» i ym-
ddyddan â Samuel

; feL yr addoLwyf yr Ar-
gLwydd—ond odid trwy offrymu aberth yn
iawn am ei drosedd uchod.

Adn. 2G. ì^i ddychwe.Laf gyda thi] Ntd
oedd liyn yn gelwydd, er iddo wedi hyn ddy-

chwelyd, am ei fod yn dywedyd yr liyn yr

oedd yn ei feddwl : yr oedd ei eiriau a'i fwr-

iadau ar y pryd yn gyson â*u gilydd, er iddo

wedi hvny gael rheswm i newid ei fwiiadau:

gwel Gen. xix. 2, 3, a Luc xxiv. 28, 29. Gall

liyn dawelu llawer cydwybod tìin, y iliai a'u

liystyriant eu hunain dan rwymau i wneyd fel

y'dy wedasant, er eu bod yn gweled acbos cyf-

iawn i newid eu meddyUau a'u hymddy|-
iadau.
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rhoddes i gymydog i ti, gwell na
thydi.

29 A hefyd Cadernid Israel, ni ddy-

wed gelwydd, ac nid ediíarha: canys

uid dyn yw eí'e, i edií'arhau.

80 Yna y dywedodd Saul, Pechais
;

anrhydedda fi, atolwo^, yn awr ger

bron henuriaid íy mhobl a cherbron
Israel, a dychwel eyda mi, íel yr add-

ülwyt'yr Artçlwydd dy Dduw.
31 Felly Samuel a ddychwelodd ar

ol Saul; a Saul a addolodd yr Ar-
glwydd.

32 ^ Yna y dywedodd Samuel,
Cyrchwch ataf fi Agag brenin yr Am-

Afln. 27. A phan drôdd Samuel i fyned
ymaitft] I get'nu am bytli ai- Saul ; efe a ym-
ymoflodd yn nghr ei fanleU ef—Ìiyny yw,
ymaHodd Saul yn aiautell Samuel i*\v attal ef

iliag myned ymaith ; a hi a rwygodd—tiwy
fod Saul yn tynu un ffordd, a Samuel )'íîoidd

arall. Ond tybia rhai mai Samuel a ymafl-

odd yn mantell Saal, i roddi arwydd iddo o

rwygiad y frenhiniaeth oddiwrtho: gwel ar

1 Bien, xi. 30..

Adn. 28. A Samiiel a ddywedodd wri^o]
A pymeiodd rwygiad ei fantell yn achlysur

i ddywedyd wrtho am rwygiad y frenhiniaeth;

oddiwrthyt ti heddyw— y mae efe heddy

w

wedi penderfynu troi dy deulu di heibio am
dy bechod hwn, a bydd iddo cyn hir gymeryd
ymaith dy fywyd a'th frenhiuiaeth di ; ac a'i

rhoddes i gymydog i ti—sef i Dafydd, yr hwn
oedd yn sryniydog i Saul, trwy fod ihandir

Juda a Benjamin yn nesaf at eu gilydd

;

gwell na thydi—yn un a gyflawna ewyllys yr
Arglwydd yn llawnach a doethach, ac a fydd
yn r niwy cyfiawn, didwyll, a santaidd na
tliydi : gwel ar pen. xiii. 14. Y mae yn deb-

yg nas gwyddai Samuel ei hun eto pwy oedd
i deyinasu yn lle Sanl, er ei fod trwy ysbryd
piotiwydoliaeth yngallu dywedyd feí hyn am
dano; canys yn y beunod nesaf yr hysbysir
iddo |)wy oedd efe.

Adn 29. Cudernid Israel] Sef Jehofa, yr
l)wn sydd yn d>ligon cadarn i ddwyn oddiaui-

pylcb ei hull fwnadau niewn peithynas i ti

a'tli fienhiniaetlí. Neu FuddugoUaeth larael,

fel y mae rliai yn ei gytìeitliu. Yr oedd Saul
wedi cyiiieiyd tlod y fuddugoliaeth ddiweddar
iddo ei liun, a chodi colofn mewn gwâg ym-
ftiost i fod yn gofladwriaeth o liyny ; a iiiedd

ylir fod S.imuel yuia yn ceryddu yr ynifl'iost

íiwnw, ac yn atlirott'a i Saul niai JmiOFA oedd
radeinid a buddugoliaetli Israel. A't ddywed
geluydd—ani y golyüai hyny wendid mewn
dyn, neu anallu i gyflawni ei fwriadau. Ac
nid edi/'arhd—nid yw y gair i'w ddeall yma
yn yr un ystyr ag yr arferir ef yn adn, 11, ac
mewn amiai lcoedd ereill, megys Geu. vi. 6,

Exod. xxxii. 14. 2 Sani. X5iv. 16. Jer. xxvi.

19, lle yr arwydda yn unig newidiad yn ym-
ddygiadau Duw at ddynion, fel yr eglurwyd
yn fy nycli. Canys nid dyn yw efe i edifarhau
—gwel ar Nura. xxiii. 19.

Adn. 30. Anrhydedda fì] A'th gyradeithas,

trw/ ddycUwelyd gydî^ mi i Giigal. Oíaai

aleciaid. Ac Agag a ddaeth ato ef yn
hoyw. Ac Agag a ddywedodd, Chwer-
wder marwolaeth yn ddiau a aeth
ymaith,

33 A Samuel a ddywedodd, Fel y
diblantodd ày gleddyf di wragedd,
felly y diblentir dy fam dithau yu
mysg gwragedd. A Samuel a ddarn-
iodd Agag gerbron yr Arglwydd yn
Gilgaì.

34 ^ Yna Samuel a aeth i Ramah
;

a Saul a aeth i fyny i'w d yn Gibeah
Saul.

35 Ac nid ymwelodd Samuel rawy-
ach â Saul hyd ddydd ei farwolaeth

;

Saul, os gadewid ef yn gyhoeddus gan yr Ar-
glwydd a'i brofl'wyd, y syithiai efe felly i

ddiimyg yn ngolwo: yr henuiiaid a'r bobl ; ac
yniddengys ei fod yn fwy gofidus rhag colli ei

anihydedd a'i barch gyda'r bobl, nag a ydoedd
am ei bechod vn erbyn Duw.

Adn. 31. Felly Samuel a ddychwelodd] I
Gilgal, (1) Khag i'r bobl, dan yr es>.'us o'r

ddedfiyd lion yn eibyn Saul, anufyddhau i'w

awduidod ef tra y paihäai yn fienin, yr hyn
a fuasai yn bechod yn ewbyn Duw. (2) I

wneyd yr hyn yr esj.'eulusodd Saul ei wneu-
thur, sef dinystrio Agag. A Said a addol-
odd yr Aglwydd—ond odid trwy aberth, a
thrwy weinyddiad Samuel.

Adn. 32. Ac Agag a ddaeth ato ef yn hoyw"]

Hyuy yw, daeth ato nid fel troseddwr yn dvs-
gwyl dedfryd iiiarwolaeth, ond vn ngwisgoedd,
adduiniadau, a niawjhvdii brenin. Chwerw-
der marwolaeth yn ddiau a aeth ymaith—ni

fydd i mi, yr hwn a ddiangais rhag marwol-
aeth gan lienin gwaedlyd a'i filwyr creulou

yn mhoethder rhyfel, yn ddiau ddyoddef mar-
wo^aeth oddiwrth brottyd tostuiiol yn amser
heddwch. Ond, yn lle dyfod at Saniuel yn
hoyw, y mae ihai yn ei g\fieithu, 'Agag a
ddaeth ato dan grynu, g.in ddywedyd, C'hwer-
wder niarwol.^eth yn ddiau a dduethl'

Adn. 33 Fel y diblantodd dy gleddyf di

tcragedd] Ymddengys oddiwith hyn iddo ef
fod yn r cieulon iawn, ac iddo dywallt
llawer o waed ; a'i fod yn awr yn cael ei ladd,

nid yn ivnig ani becbodau ei henahaid bedwar
can nilynedd yn ol, ond hefyd am oi gieulon-
deli didrugatedd ei hun. Feüy y dib/entir dy
fitm diihiiu—yr hyn a alwai yr luddewon yn
'gyfiaith ad daledigaetb :' irwel ar Exod. xxi.

24, 25. A Samuel a ddaruiodd Agng—efe a
weithiedai yn liyn fel bainwr yn Isiael, ac yn
ddiauiau yn ol gorchymyn Duw; er nad yw
yn debyg iddo ddarnio Agag à'i law ei hun,
ond trwy gleddyf die.iyddwr priodol. Ger
bron yr Arglwydd—sef geibion allor yr Ar-
glwydd, lle yr oeddynt hwy wedi bod yn
gweddio ac yn aberthu, i ddangos fod yn gyf-

iawn gerbron Duw i'r fath bechadur gael ei

gospi fel hyn.

Adn. 34. l'na Sami/el a aeth i Ramah] Ei
gartref ei hun, pen. vii. 17 ; a Saul a «cM—
i'w gartref yntau yn Gibcah, pen. x. 26.

Adn. 35. Ac nid ymwelodd Simuel mìry-
ach â SauL] I'w geryddu, ei hvfl'oiddt, na
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A

ond Samuel a alarodd am Saul : ac

edifar fu gan yr Arglwydd osod Saul

yn frenin ar Israel.

PENNOD XVI.

'R Arglwydd a ddywedodd wrth
- Samuel, Pa hyd y galeri di am

Saul, gan i mi ei fwrw ef ymaith o

deyrnasu ar Israel ? Llanw dy gorn

âg olew, a dos ; mi a'th anfonaf di at

Jesse y Bethlehemiad : canys yn mysg
ei feibion ef y darperais i mi frenin.

2 A Samuel a ddywedodd, Pa fodd

yr âf fi? os Saul a glyw, efe a'mUadd i.

A dywedodd yr Arglwydd, Cymer an-

gweddîo drosto ; er i Saul unwaith ymweled
â Samuel, i^en. xix. 24. Ond Samuel a alar-

odd am Saul—am ei bechod, ei anedifeirwch,

a'i ragiith, yn gystal ag am y drygau a ddeu-

ent i Israel trwy ei ddrwg-lywodraeth ef. Ac
edifar fu gan yr Arglwydd osod Saul yn
frenin— dywedasai yr Arglwydd hyn o'r

blaen, adn. 11 ; a dywedir yr un peth eil-

waith, i ddangos nad oedd gweddiau Samuel
drosto, na chyfaddefiadau mynych Saul, wedi

newid dim ar feddwl Dnw o berthynas iddo :

gwel ar adn. 11, 24, 30.

PEN. XVI. Adn. I. Pa hyd y galeri di

am Saul] Nid oedd yr Arglwydd yn beio

Samuel am alaru, ond am alaru cyhyd, fel pe

buasai yn anfoddlon i ddedfryd benderfynol

Duw ar Saul a'i hiliogaeth. Ganimi eifwrw
ef ymaith—tybia rhai fod y geiriau hyn yn
awgrymu fod Samuel nid yn uuig yn galaru

am Saul, ond hefyd yn gweddio am ei adferiad

ef i'r frenhlniaeth. Llanw dy gorn äg olew
'—sef y corn a gariai efe i godi dwfr i'w yfed

ar ei deithiau yn y wlad boeth hôno. A dos

— Ramah i Bethlehem, yr hyn oedd o gylch

naw milidir o flFordd. Darperais i mifrenin
—o'm dewisiad fy hun ; tra yr oedd Saul yn
frenin o ddewisiad y bobl, er mai yr Arglwydd
a'i nododd ef iddynt. Y bobl a fynent gael y
ífurf hon o lywodraeth pau ddewiswyd Saul,

a Duw a'i myn pau ddewiswyd Dafydd. Ni
wnaed Dafydd yn frenin yn weithredol y pryd

hyn, ond parhaodd yn ddeiliad tra y bu Saul

byw : eithr rhagddarparwyd ef fel hyn er taw-

elwch i feddwl Samuel ac ereill, ac i sicrhau

hawliau Dafydd mewn amser dyfodol.

Adn. 2. Pafoddyrâffi] Mewndiogelwch?
Os Saul a glyw—fy mod i yn eneiuio brenin

arall ; efe a"m lladd i—fel un euog o deyrn-

fradwriàeth. Ymddengys fod Saul yn dra

drwgdybus o Samuel er pan ddywedodd y
bwrid ef ymaith o'r frenhiniaeth. Daethym
i aberthu i'r Arglwydd—yT oedd hyn yn ber-

ffaith wir, canys efe a aberthodd; ac nid ym-
ddengys y gallai efe wneyd y gwaith a fwr-

iadai Duw heb iddo aberthu, a galw henuriaid

y hobl yn nghyd, ac felly gyuull meibion

Jesse. Eithr ni fynegodd efe brif ddyben ei

ddyfodiad ; pe gwnaethai hyny, cyriyrchasai

ddrwg ac nid daioni : ac er na ddylai un dyn

mewn unrhyw achos ddywedyd anwiredd, eto

nid yw efe yn rhwym yn mhob amgylchiad i
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neir-fuwch gyda thi, a dywed, Daeth-
ym i aberthu i'r Arglwydd.

3 A galw Jesse i'r aberth, a mi a
hysbysaf i ti yr hyn awnelych : athi
a eneini i mi yr hwn a ddywedwyf
wrthyt.

4 A gwnaeth Samuel yr hyn a arch-

asai yr Arglwydd, ac a ddaeth i

Bethlehem. A henuriaid y ddmas a
ddychrynasant wrth gyfarfod âg ef;

ac a ddywedasant, Ai heddychlawn
dy ddyfodiad ?

5 Ac efe a ddywedodd, Heddych-
lawn : daethym i aberthu i'r Argl-

wydd : ymsanteiddiwch, a deuwch gyd

ddywedyd yr hoîl wir, er yn mhob achos na
ddylai efe ddywedyd dim ond y gwir, a'r

gwir hwnw yn y fath fodd fel na byddo i'r

gwrandawyr gredu celwydd trwy hyny: gwel
ar adn. 5. Yr oedd gan Samuel, fel proÉFwyd,

hawl i aberthu, trwy fod yr hoU ddeddf sere-

moníol yn ddarostyngedig iddo ; ac yn yr am-
seroedd ansefydlog byny gallai wneuthur hyny
mewn unrhyw le : gwel pen. vii. 9, a xi. 15.

Adn. 3. A galw Jesse i'r aberth] Yn nghyd
a'i feibion, adn. 5 ; i wledda arno ar ol i'r

gwaed gael ei dywallt a'r gwer gael el losgi,

Lef. iii. 1, &c.; canys gallai yr aberthwr wa-
hodd y neb a fynai i gydwledda âg ef ar yr

aberth hedd, ar ol i'r Arglwydd a'r offeiriad

gael eu rhanau priodol.

Adn. 4. A henuriaid y ddinas a ddychryn-
asant wrth gyfarfod âg ef] Gwyddent ei fod

ef yn broffwyd i'r Arglwydd ; ac wrth ei

weled yn dyfod mor bell oddicartref, ac i

ddinas mor anenwog, ofnent ei fod yn dyfod

i gyhoeddi rhyw fain oddiwrth yr Arglwydd
ar eu dinas.

Adn. 5. Heddychlawn] Nid oes genyf uu
amcan drwg wrtlí ddyfod atoch ; eithr yr wyf
yn dyfod yn heddychol, ac mewu cariad, i

aberthu i'r Arglwydd yn eich plith, ac i'ch

gwahodd chwithau i gydgyfranogi â mi o'r

wledd. Dyma oedd un dyben o'i ddyfodiad

;

ac er fod ganddo ddyben arall, sef eneinio un
feibion Jesse i fod yn frenin, nid oedd efe yn

rhwym o hysbysu hyny. Lle y byddo dau

ddyben i weithred, gall dyn fynegu y naill, a

chelu y Ilall, heb wneyd dim cam â'r gwirion-

edd. Felly y gwnaeth Moses pan y dywedodd
wrth Pharao fod yn rhaid iddynt fyned i ab-

erthu i'r Arglwydd yn yr anialwch ; eithr efe

a gelodd eu bwriad o fyned i wlad Canaan.

Yr un modd yr oedd Samuel yn bwriadu ab-

erthu, ac efe a wnaeth hyny; ac os oedd

ganddo ddyben arall hefyd, a oedd efe yn

rhwym i fynegu yr oll a wyddai, neu ddat-

guddio i bawb ei holl neges? Y mae celedig-

aeth ddefnydd mawr yn mhob gorchwyl o

bwys ; ac y mae cuddio un dyben wrth fyned

ar ddyben arall, i attal peri tramgwydd neu

wneyd rhywbeth gwaeth, yn weithred mor
gyfiawn a chanmoladwy ag ydyw cau y ffen-

estr i attal Iladron. Gwneuthur un dyben da

yn orchudd i ddyben gwell, yw gwneutbur

dau ddaioni ar unwaith, a'rddau mewn ffordd

briodol ; ac er y byddai yn feius i neb osod
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a mi i'r aberth. Ac efe a santeidd-

iodd Jesse a'i feibion, ac a'u galwodd
hwynt i'r aberth-

6 ^ A phan ddaethant, efe a ed-

rychodd ar Eliab ; ac a ddywedodd,
Diau/oc? eneiniog yr Arglwydd ger ei

fron ef.

7 A'r Arglwydd a ddywedodd wrth
Samuel, Nac edrych ar ei wynebpryd
ef, nac ar uchder ei gorflfolaeth ef

:

canys gwrthodais ef. O herwydd nid

edrych DUW fel yr edrych dyn : ca-

nys dyn a edrych ar y golygiad ; ond
yr Arglwydd a edrych ar y galon,

8 Yna Jesse a alwodd Abinadab, ac

a barodd iddo ef fyned o flaen Samu-
el. A dywedodd yntau, Ni ddewis-
odd yr Arglwydd hwn chwaith.

9 Yna y gwnaeth Jesse i Sammah
ddyfod. A dywedodd yntau, Ni dde-
wisodd yr Arglwydd hwn chwaith.

10 Yna y parodd Jesse i'w saith

mab ddyfod gerbron Samuel. A Sa-
muel a ddywedodd wrth Jesse, Ni
ddewisodd yr Arglwydd y rhai hyn.

11 Dywedodd Samuel hefyd wrth
Jesse, Ai dyma dy holl blant ? Yntau
a ddywedodd, Yr ieuangaf eto sydd
yn ol; ac wele, mae efe yn bugeilio y
defaid. A dywedodd Samuel wrth
Jesse, Danfon, a chyrch ef: canys
nid eisteddwn ni i lawr nes ei ddyfod
ef yma.

12 Ac efe a anfonodd, ac a'i cyrch-
odd ef. Ac efe oedd wridgoch, a thêg
yr olwg, a hardd o wedd. A dywed-

gweithred grefyddol yn orchudd dros ddryg-
ioni, eto nis gall dim fod o'i le wrth gyflawni

un weithred o ufudd-dod i Dduw yff y fath

fath fodd fel ag i,rwyddhau y cyflawniad o un
arall. Ymsanteiddiwch—newidiwch eich dill-

ad, a golchwch eich cyrfí" â dwfr glân, a phar-

otowch eich meddyliau trwy fyfyrdod agweddi,
fel ag i fod yn barod i ddyfod gyda mi i ab-

erthu. Ac éfe a santeiddiodd Jesse a'i feib-
ion—y rhai a enwir yma yn benodol, am mai
un honynt hwy oedd i gael ei eneinio yn
frenin.

Adn. 6. Efe a edrychodd ar Eliab] Sef
cyntafanedig Jesse, 1 Cron. ii. 13, yr un a
Elihu, 1 Cron. xxvii. 18. Diaufod eneiniog

yr Arglwydd ger eifron e/—gerbron yr allor,

lle yr oedd Duw yn bresenol mewn modd ar-

benig ; canys yr oedd nid yn unig yr aberth

i'w off"rymu, ond hefyd y gweddiUion o hono
i'w fwyta, 'gerbron yr Arglwydd,' Deut. xii.

7. Wrth i Samuel weled prydferthwch ac
urddas corftbrol Eliab, efe a gasglodd yn y
fan mai efe oedd yr un a fwriadai Duw fel

ei eneiuiog ; ond yn hyn efe a gamgymerai,
fel y gwnai proff"wydi ereiU weithiau, pan y
traethent yn fyrbwyll eu meddyliau eu hun-
ain cyn ymgynghori â Duw.
Adn. 7. A'r Arglwydd a ddywcdodd wrth

Samuel] Trwy weithredu yn ddirgel ar ei

feddwl, a hyny mor eglur a phe buasai yn
llefaru wrtho mewn geiriau ; neu ynte gall-

asai Duw lefaru wrtho yu hyglyw, heb i neb
ei glywcd ond Samuel ei hun. Nac edrych
ar ei icynebpryd e/"— yr hwn oedd lân a

phrydweddol iawn ; 7iac ar uchder ei gorffol-

aeth—yr hwn oedd dàl, lluniaidd, a chadarn.
Un fel hyn oedd Saul, pen. ix. 2 ; a chan i'r

Arglwydd ddewis hwnw, tybiai Samuel mai
un cyftelyb iddo a ddewisai efe eilwaith.

Gwrthodais ef—trwy ddewis un arall. O
herwydd nid edrych Duw fel yr edrych dyn
—nid prydferthwch corff'orol Saul a gymheíl-
odd Dduw i'w osod ef yn frenin, er fod hyny,
yn ngolwg dynion, yn gymhwysder mawr yn
hen frenhinoedd Cenhedlig y dwyrain ; ac nid

golygiad neu brydferthwch allanol Eliab a

wnai y tro gan yr Arglwydd, yr hwn a edrych
ar y galon. Casgla yr luddewon oddiyma

2i

mai calon ddrwg a gorthrymus oedd gan Elí-

ab, yr hon a'i hanaddasai ef i fod yn frenin ar
Israel ; a gellir meddwl hyny oddiwrth ei

drahausder i Dafydd, pen. xvii. 28.

Adn. 8,9. Yna Jesse a aîwodd Abinadab]
Ei ail fab, pen. xvii. 13. Sammah—ei dryd-
ydd mab, yr hwn hefyd a elwir Simmah,
1 Cron. ii. 13. Meddylir fod Samuel a Jesse

mewn ystafell gyda'u gilydd, a bod y meibion
yn caei eu galw i mewn bob yn un o flaen

Samuel, fel y gallai efe gael llawn olwg ar-

nynt. A dywedodd yntau—yr oedd yr Ar-
glwydd yn dywedyd yn gyntaf wrth Samuel,
a Samuel wrth Jesse, nad oedd efe wedi eu
dewis hwynt i'r frenhiniaeth.

Adn. 10. Yna y parodd Jesse i\c saith mab
ddyfod] Sef pedwar yn chwanegol at y tri

uchod ; canys wyth o feibion oedd ganddo ef

yn y cyfan, a cliyfrif Dafydd, pen. xvii. 12.

Oud dichon mai mab ordderch oedd un o'r

rhai hyn, neu un wedi ei fabwysiadu i'w deulu
ef, ac mai am hyny y gadawyd ef allan o

1 Cron. ii, 13—15, lle na enwir ond saith o

ftìibion i Jesse, ac y dywedir mai Dafydd oedd

y seithfed. Ni ddeicisodd yr Argìwydd y
rhai hyn—gallwn feddwl fod Jesse yn digal-

oni yn fawr erbyu hyn, heb unwaitii feddwl
raai bafydd, y bugail bach, a fynai Duw yn
frenin ar îsrael.

Adn. 11. Ai dyma dy holl bìatìt?] Gan i'r

Arglwydd ddarparu brenin iddo ei hun yn mysg
meibion Jesse, (adn. 1,) ac na fynai efe yr uu
o'r saith uchod, casglai Samuel yn naturiol y
rhaid fod ganddo ef chwaneg o feibion. Yr
icuangaf eto st/dd yn ol—yr hwn y meddylir
ei fod 18 i 2Ó mlwydd oed y pryd hyny ; ae

loele, y inae efeyn bugeilio y defaid—ac felly

yn fwy anaddas nag un o'i fiodyr i fod yn
frenin. Eithr trefuodd Duw hyn, fel yr ym-
ddaughosai mai o Dduw yr oedd dewisiad Da-
fydd, ac nid o Samuel na Jesse. Danfon, a
chyrch ef—o'r raaes atynt hwy ; canys nid
eisteddwn ni— y mae yn debyg eu bod wedi
aberthu cyn dechreu ar y gorchwyl hwn, ond
heb eistedd i fwyta eu rhan hwv o'r aberth;

ac ni wnai Samuel hyny nes cael Dafydd ger

ei fron.

Adn. 12. Ac efe oedd icridgoch] Yr hrs
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odd yr Arglwydd, Cyfod, eneinia ef

:

canys dyma efe.

13 Yna y cymerth Samuel gorn yr
olew, ac a'i heneiniodd ef yn nghanol
ei frodyr. A daeth Ysbryd yr Argl-

wydd ar Dafydd, o'r dydd hwnw all-

an. Yna Samuel a gyfododd ac a aeth

i Ramab.
14 ^ Ond Ysbryd yr Arglwydd a

giliodd oddiwrth Saul ; ac ysbryd
drwg oddiwrth yr Arglwydd a'i blin-

odd ef.

1

5

A gweision Saul a ddywedasant
wrtho ef, Wele yn awr, drwg ysbryd
oddiwrth Dduw sydd yn dy flino di.

16 Dyweded, atolvTg, ein meistr ni

wrth dy weision sydd ger dy fron, am
iddynt geisio gr yn medru canu tel-

©edd yn arwydd o iechyd da : ond tybia Clarlce

mai at liw coch ei wallt y cyfeiria y gair, yr

hwn yn gyfFredin a dyf ar groen têg a phryd-

ferth. A dywedodd yr Arglwydd—gwel ar

adn. 7. Oyfod—er fod Samuel wedi eistedd

i ddysgwyl Dafydd, nid oedd wedi eistedd i

fwyta, adn. 11 ; eneinia ef, canys dynia efe—
yr hwn a ddarperais i mi fy hun. Er fod Da-
fydd yn dêg yr olwg a hardd o wedd, eto yr

cedd Duw yn edrych yn fwy ar ei galon oddi

fewn, nag ar ei olygiad oddiallan, adn, 7-

Adn. 13. Ac a'i heneiniodd ef yn nghanol

ei frodyr] Yn eu gwydd hwynt oll, er na

wyddent hwy eto i ba beth. Diamau fod ar

Samuel ofn i neb wybod ei fod wedi ei eneinio

ef i fod yn frenin, oddieithr ei dad yn unig

:

ond byddai ei frodyr ar ol hyn yn alluog i

sicrhau fod Samuel wedi ei eneinio ef, yr hyn,

gyda thystiolaethau cyfatebol ereiU, a fyddai

yn ddigon i brofi hawl Dafydd i'r frenhiniaeth,

os byddai raid. Ond yn lle * yn nghanol,'

myn Dr. Waterland ei gyfieithu, ' o ganol ei

frodyr,' neu allan o'u golwg hwy. A daeth

Ysbryd yr Arglwydd ar Dafydd—mà. yn ei

ddylanwádau grasol ac achubol, canys gallwn

feddwl ei fod wedi dyfod arno felly cyn hyn ;

ond yn ei ddoniau annghyflfredinol, megys ys-

bryd' nerth, gwroldeb, a doethineb, a chy-

mhwysderau ereill, i'w barotoi i'r gwaith ag

oedd o'i flaen. Yna Samuel a gijfododd—ar

ol eneinio Dafydd, a gwledda gyda Jesse a'i

foibion ar ranau yr aberth ; ac a aeth i Ra-
faah—rúà yn unig rhag i Saul ddyfod i wybod

am ei neges ef yn Bethlehem, ond i farw mewn
tangnefedd, gan fod ei lygaid wedi gweled

iachawdwriaeth, sef y deyruwialen wedi ei

dwyn i Juda.

Adn. 14. Ond Yshryd yr Arglwydd a gil-

iodd oddiwrth Saul] r hwn a ddaethai arno

pan y gwnaed ef ynfrenin, (pen. x. 6, &c.,) ac

a arhosodd gydag ef hyd y pryd hwn ; eithr

yn awr üuw a'i cymerodd ef oddiwrtho, ac

a'i rhoddes i Dafydd, gan amddifadu Saul o'r

doethineb, y gwroldeb, a'r cymhwysder ang-

enrheidiol i lywodraethu fel brenin. Ac ys-

bryd drwg oddiwrth yr Arghoydd á'i hlinodd

ef—z, gynhyrfai ynddo nwydau afreolus, me-

gys cenflgen, cynddeiriogrwydd, dycbryn, neu
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yn : a bydd, pan ddelo drwg ysbryd
oddiwrth Dduw arnat ti, yna iddo ef

ganu â'i law ; a da fydd i ti.

17 A dywedodd Saul wrth ei weis-

ion, Edrychwch yn awr i mi am r
yn medru canu yn dda, a dygwch ef
ataf fi.

18 Ac un o'r llanciau a atebodd, ac
a ddywedodd, Wele, gwelais fab i

Jesse y Bethlehemiad, yn medru
canu, ac yn rymus o nerth, ac yn
rhyfelwr, yn ddoeth o ymadrodd he-

fyd, ac ynr lluniaidd; a'r Arglwydd
sydd gydag ef.

19 11 Yna yr anfonodd Saul genad-

au at Jesse, ac a ddywedodd, Anfon
ataf fi Dafydd dy fab, yr hwn sydd

gyda'r praidd.

anobaith, Darfu i Ddaw naill ai anfon hwn
arno, neu ynte oddef iddo gymeryd meddiant

o hono, yn gosp am ei bechodau, Yr oedd ef

weithiau mor flin a gwyllt a phe buasai wedi

ei feddiannu gan gythraul, a phryd arall mor
ofnus ac anobeithiol a phe buasai wedi ei ddal

gan y pruddglwyf, nes bod yn hollol analluog

i'w lywodraethu ei hun ua'i deyrnas,

Adn. 15. A gweision Saul] Sef prif gy-

nghorwyr ei deyrnas, neu ynte ei feddygon,

ar ol methu gwneyd dim lles iddo trwy eu

celfyddyd, a deall ei ddolur, a'i cynghorent ef

i geisio esmwytbâd mewn ff"ordd arall.

Adn. 16. Am iddynt geisio gwr yn medru
canu telyn] Am y byddai cerddoriaeth fwyn

a pheraidd yn foddion i ddofi a llareiddio ei

nwydau gwylltion pan fyddai dan ddylanwad

y rhai hyny ; a lloni, sirioli, a chodi ei ysbryd-

oedd pan fyddai.mewn gormod prudd-der. Y
mae yn debyg fod y telynor yn cyfaddasu ei

gerddoriaeth i'r ysbryd y byddai Saul ynddo,

trwy chwareu yn fwynaidd a pheraidd pan

fyddai ef yn wyllt, ac yn siriol a bywiog pan

fyddai yn isel a phrudd. Y mae yn sicr fod

cerddoriaeth yn eff'eithio yn rhyfedd ar feddwl

ac ysbryd dyn, ac hefyd, yn ol Dr. Scheuchzer

ac ereill, ar ei anhwylderau corfforol ef yr ua

modd. Gellir swyno nadroedd â cherddor-

iaeth ; a dywedir y gad llew ei ymborth i

wrandaw ar gerddoriaeth, fel y profwyd yn

ddiweddar yn Nhr Llundain. Y mae yn

dyb gyffredin yn mhlith yr Hindaid, y gall

cerddoriaeth fwrw allan gythreuliaid ac ys-

brydion drwg.
Adn. 17. A dywedodd Saul, ^c] Efe a gy-

meradwyodd y cynghor hwn, a gorchymynodd

gyrchu ato y telynor goraf i'r dyben hwnw.
" Adn. 18. Wele, gwelais fah i Jesse y Beth-

lehemiad, Sfc.] Y mae yn debyg mai rhyw
gyfaill i Dafydd a ddywedai hyn, yr hwn a

roddai iddo y cymeriad uwchaf er mwyn ei

godi i sylw y brenin ; a bernir ei fod ef wedi

lladd y llew a'r arth, a thori pen Goliath, a

thynu eiddigedd Saul, yn tìaenorol i hyn : gwol

Dr. Warburtou. A'r Arglwydd sydd gydag

ef—ì'w ddysgu, a'i Iwyddo, a'i fendithio yn

mhob peth a gymero mewn llaw.

Adn. 19. Yna yr anfonodd Saul enadau
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20 A Jesse a gymerth asyn ìlwyth-

og o fara, a chostrelaid o win, a mn
gafr, ac a'w hanfonodd gyda Dafydd
ei fab at Saul.

21 A Dafydd a ddaeth at Saul, ac a
safodd ger ei fron ef : yntau a'i hoíf-

odd ef yn fawr; ac efe a aeth yn
gludydd arfau iddo ef.

22 A Saul a anfonodd at Jesse, gan
ddywedyd, Arhosed Dafydd, atolwg,

ger fy mron i : canys efe a gafodd
ífafr yn fy ngolwg.

23 A phan fyddai y drwg ysbryd
oddiwrth Dduw ar Saul, y cymerai
Dafydd delyn, ac y canai â'i ddwylaw

:

a byddai esmwythdra i Saul ; a da
oedd hyny iddo, a'r ysbryd drwg a gil-

iai oddiwrtho.

at Jessë\ Nid oedd efe yn dewis ei gymeryd
heb ganiatâd ei dad, er y gallai wneuthur
hyny, pen. viii. 11. Anfon ataf fi Dafydd
dy fáb—er na chrybwyllodd y Ilanc ei enw
ef, daeth y brenin i wybod mai at Dafydd y
cyfeiriai efe, naiU ai oddiwrth y cymeriad a

roddid iddo, neu ynte trwy holi yn fanylach.

Yr hwn sydd gydaW praidd—ac felly yn
hawdd ei hebgor. Nid yw hyn yn cael ei

ddywedyd mewn fifordd o ddirmyg, canys yr
oedd y gwr mwyaf anrhydeddus yn bugeilio

yn y dyddiau hyny.
Adn. 20. A Jesse a gymerth asyn llioythog

ofara, ^c] Y rhai hyn oeddynt anrhegion i'r

brenin, yn ol arferiad y dyddiau hyny, er

mwyn dangos parch Jesse iddo, a cbael gwell
derbyniad i Dafydd.
Adn. 21. A Dafydd a ddaeih at Saul]

Mewn ufydd-dod i'w alwad ef, a chyda'r an-

rhegion uchod oddlwrth ei dad ; ac a safodd
ger ei fron ef—i'w ddangos ei hun iddo, neu
ynte i'w wasanaethu ef. Yntau a'i hoffodd
efyn fawr—nid yn unig fel telynor, ond he-

fyd fel gr ieuanc hardd, doeth o ymadrodd,
a gweddaidd ei ymddygiad. Ac efe a aeth

yngludydd arfau iddo ef—dyrchafwyd ef i'r

swydd anrhydeddus hon, heblaw bod yn del-

ynor i'w fawrhydi,

Adn. 22. Arhosed Dafydd] Yn barhaus

;

cauys gallwnfeddwl nadoedd ef wedi eiaufoo

gan ei dad ond dros ychydig amser, hyd oni

welläai y brenin.

Adn. 23. A phan fyddai y drwg yshryd]
Gwel ar adn. 14. Nid yw y gair drwg yn y
testyn Hebreig cyffredin ; ond ceir ef yn y
Lxx, y Yulgate, y Targum, y Syriaeg, a'r Ar-
abaeg, ac mewn wyth o ysgriflyfrau Dr. Ken-
nicott a De Rossi. Oddiwrth Dduw—' trwy
ganiatâd Duw,' yn ol yr Arabaeg. Cymerai
Dafydd delyn— chwareuai â'i fysedd ar y
delyn yn beraidd a hyfryd-iawn gerbron Saul

;

ac, yn ol Josephus, canai salmau a hymuau yn
llafar â'i lais ar yr un pryd. A byddai es-

mwythdra i Saul—llonyddai ei feddwl pan
fyddai yn wyllt, a siriolai ef pan fyddai yn
brudd ac isel : gwel ar adn. IG. À da oedd
hyny iddo—gael o hono ychydig esmwythdra,
er na byddai ond dros fyr ams«r. Y mae yn

PENNOD XVII.
\rNA y Philistiaid a gasglasant eu
-*- byddinoedd i ryfel, ac a ymgyn-
ullasant yn Soco, yr hon sydd yn
Juda, ac a wersyllasant rhwng So-
co ac Azecah, yn nghr Dammim.

2 Saul hefyd a gwr Israel a yrn-

gasglasant, ac a wersyllasant yn nyft-

ryn Elah, ac a drefnasant y fyddin i

ryfel yn erbyn y Philistiaid.

3 A'r Philistiaid oedd yn sefyll ar
fynydd o'r naill du, ac Israel yn sef-

yll ar fynydd o'r tu arall : a dyffryn
oedd rhyngddynt.

4 ^ A daeth gr rhyngddynt hwy
allan o wersylloedd y Philistiaid, a'i

enw Goliath, o Gath : ei uchder ocdU
chwe chufydd a rhychwant.

debyg fod rhywbeth mwy nag effaith naturiol

y delyn yn peri hyn, fod bendith Duw ar
hyny : gwel ar adn. 18.

PEN. XVII. Adn. 1. Yna y Philistiaid a
gasglasant eu byddinoedd i ryfel] Tybia Cal-
met i hyn ddygvvydd yn mhen wyth mlynedd
ar ol eneinio Dafydd, a deg neu ddeuddeg ar
ol y rhyfel â'r Amaleciaid, pen. xv. Y mae
yn debyg i'r Philistiaid glywed fod Samuel
wedi gadael Saul, a bod Saul ei hun yn an-
addas at un gorchwyl. Ac a ymgynuilasant
yn Soco—dinas oddeutu wyth milídir o du y
gorllewin i Jerusalem.
Adn. 2. Said hefyd a gwr Israél a ym-

gasglasant] Y mae yn debyg fod Saul yn ei

bwyll yn avvr, trwy i beroriaeth Dafydd neu
fygythiad y Philistiaid ei ddwyn ef ato ei

hun ; er y meddylia rhai mai yn ganlynol i'r

rhyfel hon y galwyd am Dafydd at Saul gyn-
taf : ac a wersyllasant yn nyffryn Elah—yn
agosi Soco, lle yr oedd y Phiiistiaid.

Adn. 3. A dyffryn oedd rhyngddynt] Sef
dyffryn Elah.
Adn. 4 A daeth gicr rhyngddynt] I'r dyff-

ryn rhwng y ddwy fyddin ; neu rhyngddynt
fel canolwr i derfynu y ihyfel, trwy gynyg
ymladd ei hunan âg un o honynt : gwel ar

adn. 8. Y mae y geiriau ish hahbenayim,
'gr rhyngddynt,* yn cael ei ddeall yn am-
rywiol yn y gwahanol gyfieithiadau : Saes.,
' rhyswr ' neu ' brif ymíaddwr ;' Arahaeg,
'cawr;' Yulgate, 'bastardd;' y lxx, 'gr
grymus.* A'i enw Goliath—un o gawri yr
Anaciaid, y rhai a ymnoddasant yn Gath yn
amser Josua, Jos. xi. 22. Ei uchder ce'dd

chwe chufydd a rhychwant—yr oedd tri math
ar gufydd gan yr henafiaid, sef 18, 20i, a 21

fodfeddi, a'r rhychwant ydoedd hanner cuf-

ydd. Os cymerwn y cufydd lleiaf yma, yr
oedd uchder y cawr h\\n yn naw troedfedd a
naw modfedd ; neu os cymerwn y mwyaf, yr
oedd ei uchder yn un droedfedd ar ddeg a
phedair modfedd a hanner. Nid yw hyn yn
hynod; canys heblaw y cawri a grybwyllir
yn yr ysgrythyrau, sonia Herodotus, Diodorus
Situlus, a Pliny, am ddynion saith gufydçí 9
uchder: gw«l ar Num. xiii. ü.
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Golìath yn herio, 1 SAMUEL XVII. ac Israel yn ofni.

5 A helm o bres ar ei ben, a llurig

emog a "wisgai : a pliwys y llurig oedd
bum mil o siclau pres.

6 A botasau pres oedd am ei draed
ef, a tliarian bres rhwng ei ysgwydd-
au.

7 A phaladr ei waewíFon ef oedd fel

carfan gwehydd ; a blaen ei waewff'on

ef oedd chwe chan sicl o haiarn : ac
un yn dwyn tarian oedd yn myned o'i

flaen ef.

8 Ac efe a safodd, ac a waeddodd
ar fyddinoedd Israel, ac a ddywedodd
wrthynt, I ba beth y deuwch i drefnu
eich byddinoedd? Onid ydwyf fí Phil-

istiad, a chwithau yn weision i Saul?

Adn. 5. A helm o hres ar ei ôen] Neu gap
pres, i'w ddiogelu rhag cleddyf a saeth y gel-

yn ; a llurig emog a wisgai—sef arwisg neu
hugan, v/edi ei gwneyd o lafnau pres, y rhai a
osodid dros eu gilydd fel llechau tô neu gèu
pysgodyn. Yr oedd y rhai hyn mor agos at

eu gilydd fel nad allai saeth dreiddio rhyng-
ddynt, ac eto yr oedd yr holl wisg mor yst-

wyth a rhydd fel nad oedd yn ddim rhwystr i

ysgogiadau y corff. Gellir gweled rhai tebyg
iddi yn Nhr Llundain. A phwys y llurig

oedd bum mil o siclau pres—yn cyfateb, yn
ol Esgob Cumberland, i 156 o bwysau a 4
wns, yr hyn nid oedd yn rhy drwm i gawr.
Adn. 6. A botasau pres oedd aìn ei draed]

Sef am ei forddwydydd a'i goesau, yn cyraedd
oddiwrth y llurig at ei draed ; a tharian bres

rhwng ei ysgwyddau—Heb. Ìcidon, yr hwn a
gyfieithir yn amrywiol. Tybiarhai mai ^or-
chudd dros yr ysgwyddau ydoedd ; ereiU, mai
math ar bicell ; ereiU, múffon; ac ereill,

inai cleddyf. Ýmddengys ei fod yn wahanol
i'r darian yn adn. 41 ; a chyfieithir ef yn
waewffon ynZoB. viii. 18.

Adn. 7. A phaladr ei waewffon ef oedd fel
carfan gwehydd] ran praífder, sef y garfan
oddeutu pa un y troir yr ystof neu y brethyn

;

a blaen ei îoaewffon oedd chwe chan sicl o

haiarn—neu oddeutu 18 pwys a 12wns. Ac
un yn dwyn tarian oedd yn myned ö'iflaen ef—nid yn gymaint er amddiffyniad ag er an-

rhydedd a rhwysg, canys gellir meddwl fod ei

lurig yn ddigon o ddiogelwch iddo. Yr oedd
rhai hen darianau yn cynwys picell lem yn
eu canol, fel ag i'w gwneyd yn arfau ymosod-
ol yn gystal ag amddiffynol ; ac y mae y gair

a gyfieithir yma yn darian yn arwyddo rhyw-
beth o'r fath. A chymeryd pwysau y rhauau
hyny o'r arfogaeth na nodir, mewn cyfartal-

wch i'r rhai a nodir, rhaid fod hoU arfogaeth
Goliath o leiaf oddeutu 273 o bwysau !

Adn. di. Ac efe a safodd] Ond odid yn
nghanol y dyffryn rhwng y ddwy fyddin ; ac
a waeddodd ar fyddinoedd Jsrael—y rhai, o
herwydd cryfder ei lais, a allent ei glywed ef

yn rhwydd o bob cr. I ba beth y deuwch i

drefnu eich byddinoedd—yn erbyn rhai cryf-

ach na chwi ? Neu gall mai yr ystyr yw,
nad oedd dim achos iddynt drefnu ByoDiN-
OEDD, pan y gellid penderfynu y mater rhwng
DAü. Önid ydwyffi rhilistiad-^yn cynrych-
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dewiswch i chwi r, i ddyfod i wae-
red ataf fi.

9 Os gall efe ymladd â mi, a'ra

Uadd i
;
yna y byddwn ni yn weision

i chwi : ond os myfi a'i gorchfygaf ef,

ac a'i lladdaf ef
;
yna y byddwch chwi

yn weision i ni, ac y gwasanaethwch
ni.

10 A'r Philistiad a ddywedodd,
Myfi a waradwyddais fyddinoedd Is-

rael y dydd hwn : moeswch ataf fi

r, fei yr ymladdom yn nghyd.
11 Pan glybu Saul a holl ísrael y

geiriau hyny yan y Philistiad, yna y
digalonasant, ac yr ofnasant yn ddir-

fawr.

ioli ein byddin ni ; a chwithau yn weision i

Saul—yn cynrychioli ei fyddin yntau ? De-
icisiüch i chwi wr—fel y byddo i'r frwydr
gael ei phenderfynu genym ni iU dau, heb i'r

byddinoedd fyned allan yn erbyn eu gilydd :

gwel ar adn. 4. Y mae y Targum yn chwan-
egu yr hyn a ganlyu at yr araeth hon : 'Myfi
yw Goliath y Philistiad o Gath, yr hwn a
leddais ddau fab Eli, Hophni a Phinees, yr
offeiriaid ; ac a gaethgludais arch cyfammod
Jehofa, gan ei gosod yn nheml Dagon fy nuw
i ; a hi a arhosodd yn ninasoedd y Philistiaid

saith mis. Hefyd, yn ein holl ryfeloedd, yr
oeddwn i wrth ben y fyddin ; a gorchfygasom
a thorasom ddynion i lawr, gan eu gosod mor
isel a llwch y ddaear ; ac hyd heddyw ni

chaniataodd y Philistiaid i mi yr anrhydedd o

fod yn ben ar fil o wr. A chwithau, wr
Israel, pa ryw orchest wrol a wnaeth Saul
mab Cis, o Gibeah, pan y gwnaethoch ef yn
frenin arnoch chwi ? Os yw efe yn wron,

deued i waered ei hunan, ac ymladded â mi

;

ond os yw efe yn ddyn gwan a llwfr, yiia de-

wiswch i chwi r i ddyfod i waered ataf fi.'

Adn. 9. Yna y byddwn ni yn weision i

chwi] Caiff y fuddugoliaeth o'i du ef, neu o'm
tu i, effeithio ar yr hoU genedl fel pe buasai y
byddinoedd wedi cyd-daraw. Ond nid ym-
ddengys fod gau Goliath awdurdod i ddywed-
yd hyn; canys pan laddwyd ef, ni roddodd y
Piiilistiaid eu hunain i fyny i fod yn weision i

Israel.

Adn. 10. 3Ii/fi a waradwyddais] Neu, yr

wyf yu eu gwaradwyddo, trwy herio y dyn
goraf yn eu plith i ddyfod i ymladdâ mi.

Adn. 11, Fan glybu Saul a holl Israel y
gciriau hyny] Canys yr oedd yn hawdd i hoil

wersyll Israel glywed adeall geiriau Goiiath,

trwy ei fod yn gwaeddi mor groch, a bod ei

lais mor gryf; yna y digalonasant ac yr
ofnasant yn ddirjawr—yr oedd hyn yn rhyf-

edd, trwy fod cynifer o wr grymus a gwrol

yn y fyddin, y rhai a wnaethent y fath wrol-

waith cyn hyn ar y Philistiaid, yr Amalec-
iaid, a'r x\mmoniaid : ond yr oedd Duw yn
awr wedi cilio oddiwrth Saul, ac oddiwrth îs-

rael o'i achos ef, ac yn eu gollwng hwy oll i'r

digalondid a'r ofuau hyn, fel y byddai iddo ef

allu dwyn Dafydd i'r amlwg ac i hynodrwydd
trwy yr amgylchiad hwn.—Y mae adn. 12—31

yn eisiau yn y Lxx ; megys hefyd adn. 41 ; ac
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I

Dafydd

12 ^ A'r Dafydd hwn oedd fab i

Ephratëwr o Bethleliem Juda, a'i

euw Jesse ; ac iddo ef yr oedd wyth o

feibion : a'r gr yn nyddiau Saul a âi

yn henafgwr yn mysg gwr.
13 A thri mab hynaf Jesse a aeth-

ant ac a ddylynasant ar ol Saul i'r

rhyfel : ac enw ei dri mab ef, y rhai a

aethant i'r rhyfel, oedd Eliab y cyntaf-

anedig, ac Abinadab yr ail, a Sammah
y trydydd.

14 A Dafydd oec?íZ ieuangaf : a'rtri

hynaf a aeth ar ol Saul.

15 Dafydd hefyd a aeth, ac a ddy-

chwelodd oddiwrth Saul, i fugeiiio

defaid ei dad yn Bethlehem.

adn. 54 hyd ddiwedd y bennod ; yn nghyd
a'r pum adnod gyntaf o pen. xviii, ac adn. 9,

10, 11, 17, 18, 19, o'r unrhyw. Ceir yr holl

adnodau hyn yn y Codex Alexandrinus ; ond

ymddengys nad oeddynt yn yr ysgriflyfrau o'r

rhai yr ysgrifenwyd y Codex Alexandrinus.

Danghosodd Dr. Kennicott fod yn bur debygol

nad oedd yr adnodau hyn yn pcithyn yn
wreiddiol ir testyn. Er maiut a wnaeth yr

Esgob Warburton ac ereill i egluroaraserydd-

iaeth y testyn Hebreig argraíTedig presenol,ebai

Clarke, y mae yn aniiichonadwy gwneuthur syn-

wyr eglur a chysono'r hanes, hebosod yradnod-
au hyn o'r neiUdu. Boed i unrhyw un ddarllen

adn. 11 mewn cysylltiad âg adn. 32, gadael

allan adn. 41, a chysylltu adn. 54 gydag adn.

6 pen. xviii, ac efe a Iwyr argyhoeddir nad
oes dim yn eisiau i wneyd ysynwyr yn llawn.

Gwel Boothroyd, Pilhingion, a Kennico(t, y
rhai a dybiant mai chwanegiad o eiddo rhyw
adysgrifenydd rabbinaidd yw yr adnodau hyn,

wedi eu rhoddi i mewn yn y testyn Uebreig
yn dra bore.

Adn. 12. A'r Dafydd hwn oeddfah i Eph-
ratëior] Canys gelwid Bethlehem yrx Ephrath
ac Ephrata, Gen. xlviii. 7, Mica v. 2 ; ac
iddo ef yr oedd wyth o feibion— ni chry-

bwyllir ond saitîi yn 1 Cron. ii. 13— 15,

trwy nad oedd yr wythfed yn fyw pan ysgrif-

enwyd y gofrestr yno, neu aui mai plentyn
mabwysiadol ydoedd : gwel ar pen. xvi. 10.

Henafgior—ac felly yn rhy hen i fyned allan

i'r rhyfel ei hun.
Adu. 13. A thri mah hynaf Jesse a aeth-

ant] I'r ihyfel, i amddittyu eu brenin a'u

gwlad yn erbyn y Philistiaid.

Adn. 14. Á Dafijdd oedd ieuangaf] Ac eto

a ddaeth yu enwocaf o'r teulu o ran defnydd-
ioldeb acurddas.
Adn. 15. Dafydd— a ddychwelodd oddi

wrth Said] Trwy fod Saul yn awr yn well o
lawer, nid oedd eisiau Dafydd mwyach i chwa-
reu y delyn iddo. Ond os tybiwn, gyda rhai,

mai ar ol y frwydr hon â Goliath y galwyd
Dafydd gyutaf i'r llysfel telynor, rhaid mai ar
ryvv ddyben arall yr oedd Dafydd gyda Saul
yn y Uys y pryd hyn. I fugeilio defaid ei

dad—mor ddifalch a phe na buasai wedi bod
yn llys y brenin erioed.

Adn. 16. A'r FhiHstiad a nesaodd fore a
hwyr] Deuai i'r dyffryn ddwywaith yn y

a Goliath.

16 A'r Philistiad a nesaodd fore a

hwyr, ac a ymddaughosodd ddeugain
niwrnod.

17 A dywedodd Jesse wrth Dafydd
ei fab, Cymer yn awr i'th frodyr epha
o'r cras-í/ hwn, a'r deg torth;hyn, ac

ar redeg dwg hwynt i'r gwersyll at dy
frodyr.

18 Dwg hefyd y deg cosyn îr hyn i

dywysog y mil, ac ymwêl â'th frodyr

a ydynt hwy yn iach, a gollwng yn
rhydd eu gwystl hwynt.

19 Yna Saul, a hwythau, a holl

wr Israel, oeddynt yn nyfí'ryn Elah,

yn ymladd â'r Philistiaid.

20 H A Dafydd a gyfododd yn fore,

dydd, a hyny, meddai yr luddewon, pan yr

oeddynt yu darllen eu Shema, i'w haflonyddu

yn eu gweddiau boreol a hwyrol. Ac a ym-
ddanghosodd ddeuyain niwrnod—gan eu herio

bob dydd i ddanfon g\vr i ymladd àg ef, a'u

gwaradwyddo yn watwarus am na wnaent
hyny.

Adn. 17- Cymer yn awr i'ihfrodyr] Canys
efe a dybiai y gullai eu hymboith erbyn hyn
fod wedi prinhau. Epha—deg omer, neu ddi-

gon ymborth i'r tri brawd am oddeutu ped-

war diwrnod ; o'r cras-ýd—yr hwn a ystyrir

yn fwyd blasus iawn hyd heddyw gan yr
Arabiaid, Ruth ii. 14; a'r deg torth—neu
deisenau o fara ; ac ar redeg dwg hici/nt i'r

gicersyll— yr hwn oedd oddeutu 7 miildir o

Bethlehem. Diamau fod gwas gydag ef i'w

gynorthwyo i gario ei faich.

Adn. 18. Dwg hefyd y deg cosyn ír hyn]
Yn y dwyrain ni wneir yr hyn a alwn ni yn
gaws : nid ydynt yu gwasgu uemawr arno, ac

y maent yn ei gario mewn basgedi brwyn.
Khyw fatlí ar laeth ceuledig ydyw, wedi ei

halltu yn uchel. / dywysog y mil—yn an-
rheg iddo ef, er enniU ei ewyliys da i feibion

Jesse. Tybia rhai mai Jonathan oedd y mil-

wriad hwn, Ac ymwcì athfrodyr—i edrych
a ydynt hwy yn iach, Uawen, a diogel. ^4

goìlwng yn rhydd eu gwystl hwynt—tybir

nad oedd y milwyr o!l y pryd hyny yn cael eu
cynal gan y llywodraeth, eithr ar eu traul eu
hunain a'u teuluoedd ; ac y gallent hwy fod

wedi gwystlo rhywbeth o'u heiddo i brynu
bwyd ; a bod Dafydd i ryddhau y peth hwuw,
trwy dalu yr arian a gawsent hwy am dano.
Ond * cymer eu gwystl,' yw y Saesonaeg; a
thybia Scott mai rhywbeth yn arwydd o'a
hiechyd hwynt ydoedd, yn ol eu cytundeb
blaenorol â'u tad ; tra y barna Benson mai
rhyw arwydd ydoedd oddiwrthynt hwy fod

Dafydd wedi eu gweled hwy, a'i gael gan-
ddynt hwy eu hun.iin. Yr oedd gan Jesse
dri neu bedwar o feibion gartref ag oeddvnt
yn hn na Dafydd ; eto rhoddes I)uvv vn ei

feddwl ef i anfon yr ieuangaf, am fod iranddo ef
waith i Dafydd ei gyflawni yn y gvveisvll, vr
hwn ni wyddai Jesse ddim am 'dano.

Adn. 19. Tnymladdá'r rhilìstiaid] Neu
wedi ymfyddino yn barod i ymladd, fel yrad-
roddir yu yr adnodau nesaf.

Adn. 20. Ac yn bloeddio i'r frwt/dr] Yr
245
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ac a adawodd y defaid gyda cheid-

wad, ac a gymerth, ac a aeth, megys

y gorchymynasai Jesse iddo ef; ac

efe a ddaeth i'r gwersyll, a'r llu yn
myned allan i'r gâd, ac yn bloeddio

i'r frwydr.

21 Canys Israel a'r Philistiaid a ym-
fyddinasent, fyddin yn erbyn byddin.

22 A Dafydd a adawodd y mud oddi

wrtho dan law ceidwad y dodrefn, ac

a redodd i'r llu, ac a ddaeth, ac agyf-

archodd well i'w frodyr.

23 A thra yr oedd efe yn ymddy-
ddan â hwynt, wele y gr {oedd yn

sefyll rhwng y ddeuhi) yn dyfod i

fyny o fyddinoedd y Philistiaid (Go-

liath y Philistiad o Gath wrth ei

enw) ac efe a ddywedodd yr un fath

eiriau, fel y clybu Dafydd.
24 A holl wr Israel, pan welsant

y gvvr hwnw, a flfoisant rhagddo ef,

ac a ofnasant yn ddirfawr.

25 A dywedodd gwr Israel, Oui
welsoch chwi y gr hwn a ddaeth i

hyn oedd arferiad cyfFredin wrth fyned allan i

ryfel, i wroli ysbrydoedd y milwyr, ac i daro

dychryn ar eu gelynion. Bloeddient ac ys-

grechient yn y modd mwyaf arswydus, a chur-

ent eu cleddyfau yn etbyn eu tarianau, i

wneuthur y trwst mwyaf.
Adn. 21. Canys Israel a'r Philistiaid] Yr

oedd y ddwy fyddin wedi ymbarotoi i'r frwydr,

ac wedi cael eu gosod yn rhesi parod i ym-
ladd.

Adn. 22. A Dafydd a adawodd y mud]
Sef y cras-d, y toithau, a'r caws, dan ofal

ceidwad yr offer rhyfel o'r neilldu ; ac a red-

odd Vr llu—i chwilio am ei fiodyr a'r milwr-

iad.

Adn. 23. Wele y gwr oeddyn sefyíl rhwng
y ddeulu] Saes. ' y rhyswr ' neu ' y campwr :'

gwel ar adn. 4, 16
; yn dyfod i fyny o fydd-

inoedd y Philistiaid—er fod y ddwy fyddin

yn barod i daraw, eto y fath oedd balchder a

hunanoldeb Goliath, feí ag yr ewyllysiai efe

unwaith yn chwaneg, ond odid ar fore y deu-

geinfed dydd, adn. 16, i'r mater gael ei ben-

derfynu rhwng dau ; ao am hyny efe a heriai

hoU lu Israel i ddwyn allan r i ymladd âg
ef. Ac efe a ddywedodd yr un fath eiriau—
gan heiio a gwaradwyddo byddinoedd Israel

yn lighlyw Dafydd, fel y gwnaethai bob dydd
am ddeugain niwrnod, adn. 8—10, 16.

Adn. 24. A oisant rhagddo ef] Felly,

trwy fod byddin luosog yn ofni un dyn, rhaid

eu bod wedi eu rhoddi i fyny gan Dduw, a'u

'gwerthu gan eu Craig,' Deut. xxxii. 30. Ond
trwy eu bod yn ddigon gwrol i wynebu ar holl

fyddin y Philistiaid, pan y gwyddent fod Go-
liatlí yn eu mysg hwynt, dichon nad perygl

personol a ofnent, eithr ei gableddau ef, y rhai

ni allent oddef eu cly wed.

Adn. 25. A dywedodd gwr Israel] Ond
odid wrtli Dafydd a'i lanc, y ihai nad oeddynt

wedi gweled Goliath o'r blaen. Ei ferch ho-
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fyny? diau i waradwyddo Israel y
mae yn dyfod i fyny : a'r gr a'i

lladdo ef, y brenin a gyfoethoga
hwnw â cbyfoeth mawr ; ei ferch he-

fyd a rydd efe iddo ef ; a th ei dad
ef a wna efe yn rhydd yn Israel.

26 A Dafydd a lefarodd wrth y
gwr oedd yn sefyll yn ei ymyl, gan
ddywedyd, Beth a wneir i'r gr a

laddo y Philistiad hwn, ac a dyno
ymaith y gwaradwydd oddiar Israel?

canys pwy yw y Philistiad dienwaed-
edig hwn, pan waradwyddai efe fydd-

inoedd y Duw byw ?

27 A'r bobl a ddywedodd wrtho ef

fel hyn, gan ddywedyd, Felly j gwneir
i'r gvvr a'i lladdo ef-

28 ^ Ac Eliab, ei frawd hynaf, a'i

clybu pan oedd efe yn ymddyddan
â'r gwr : a dìgter Eiiab a enynodd
yn erbyn Dafydd ; ac efe a ddywed-
odd, Paham y daethosti waered yma?
a chyda phwy y gadewaist yr ychyd-
ig ddefaid hyny yn yr anialwch? Myfi

fyd a rydd efe iddo—yn wraig, fel yr addaw-
sai Caleb i'r neb a darawai ac a ennillai Cir-

iath sepher, Jos. xv. 16. A th ei dad ef a
wna efe yn rhydd—oddiwrth bob teyrnged a

threth a ofynid gan y llywodraeth : a dichon

fod hyn yn cynwys dyrchafiad i radd ac urdd
pendefigion yn Israel.

Adn. 26. Canys pvjy yw y Philistiad di'

enwaededig hwn] Yr oedd dau beth yn cy-

nhyrfu Dafydd i'r anturiaeth bresenol, (1) Maí
Philistiad dienwaededig ac annuwiol oedd y
dyn; ac, (2) Ei fod yn gwaradwyddo Israel,

byddinoedd y Duw byw. Yr oedd hyn yr un
peth a gwaradwyddo Jehofa ei hun, fel pe na

buasai yr Hollalluog ddim cryfach na'r cawr

hwu! Nis gallai Dafydd oddef hyn gan ba-

gan halogedig o fath Goliath.

Adn. 27. A'r bobl a ddywedodd wrtho] A
adroddasant drachefn yr hyn a fjnegasid adn.

25.

Adn. 28. A digier Eliab a enynodd yn er-

byn Dafydd] Tybia ihai mai cariad Eliab at

Dafydd, a'i ofal am dano, a barodd iddo lefaru

fel hyn, am y tybiai mai ei ladd a gai yn fuan

gan Goliath'; ond dywedir yma mai digter

Eliab a enynodd, Efe a wyddai fod Samuel

wedi eneinio Dafydd, ac fe allai fod ei genfig-

en herwydd hyny yn ei gynhyrfu yn awr.

Hefyd yr oedd gwroldeb Dafydd, y brawd

ieuangaf, yn warth i Iwfrdra Eliab, y brawd

hynaf, yr hwn nis gallai oddef i'w frawd bach

anturio ar orchwyl a ofnid ganddo ef ei hun.

Paham y daethost i waered yma ?—diamau

ei fod ef wedi mynegu ei neges cyn hyn ; ond

yr oedd ei nwydau yn peri iddo annghofio fod

Dafydd wedi dyfod yno mewn ufydd-dod i

orchymyn ei dad, ac o serch at ei frodyr. A
chyda phwy y gadewaist yr ychydig ddefaid

hyny yn yr anialwch ?—fel hyn efe a aw-

grymai fod Dafydd yn addasach i fugeilio def-

aid nag i ymladd â chawr; ac mai ei awydd
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a adwaen dy falchder di, a drygioni

dy galon : canys i weled y rhyfel y
daethost ti i waered.

29 A dywedodd Dafydd, Beth a
wnaethym i yn awr? Onid oes achos?

30 H Ac ele a droes oddiwrtho ef

at un arall, ac a ddywedodd yr un
modd : a'r bobl a'i hatebasant ef air

yn ngair/(?Z o'r blaen.

31 A phan glybuwyd y geiriau a
lefarodd Dafydd, yna y mynegwyd
hwynt gerbron Saul : ac efe a anfon-

odd am dano ef.

32 ^ A Dafydd a ddywedodd wrth
6aul, Na Iwfrhäed calon neb o'i her-

wydd ef : dy was di a â ac a ymladd
â'r Philistiad hwn.

33 A dywedodd Saul wrth Dafydd,
Ni elli di fyned yn erbyn y Philistiad

hwn, i ymladd âg ef : canys llanc yd-

atn fawredd a (lyrchafiad abarodd iddo ddyfod

oddiwrth ei orchwyl yn y maes, gan adael y
defaid ond odid heb geidwad iddynt. Nid
oedd Dafydd yn dysgwyl y driuiaeth yma
gan ei frawd, yr hon a dueddai yn fawr i'w

ddigaloni ef, ac i beri i ereill ei ddiystyru.

Adn. 29. A dywedodd Dafydd] Yn add-

fwyn ac arafaidd wrth ei frawd llidiog ; Beth
a wnaethym i yn awr—i enyn dy ddigter, ac

i beri i ti ddywedyd geiriau mor gas a phigog?

Onid oes achos— i mi ddyfod i'r gwersyll ar

orchymyn fy nhad, a dangos fy anfoddlon-

rwydd i waradwyddiadau y Philistiad ? A
ydyw y cawr hwn yn anorchfygadwy ? ai ni

all ein Duw ni ei ddarostwng ef? Modd byn-
ag ni chymerodd Dafydd ei ddigaloni gan eir-

iau pigog ei frawd.

Adn. 30. Ac efe a droes oddiwrtho ef] Sef
oddiwrth ei frawd Eliab, at un arall—o'r mil-

wyr ag ydoedd gerllaw. Trwy fod Dafydd
yn caeí ei gynhyrfu yn ddirgelaidd gan Ys-
bryd Duw i ymladd â Goliath, efe a soniai am
y peth wrth wahanol bersonau, fel y cyrhaedd-
ai i glustiau y brenin ; canys yr oedd ef yn
rhy ylaidd i fyned ato ei hunan. Fel o'r

bluen—gwel adn. 25.

Adn. 31. A phan glyhuioyd y geiriau a
lefarodd Dafydd] Ei ddirmyg o'r cawr, a'i

eiddigedd dros Israel a'u Duw, a'i fwriad i

ymladd â Goliath, adn. 26 ; anfonodd am
dano ef—i babell Saul, i gael ymddyddan âg
ef ar y mater.

Adn. 32. A Dafydd a ddyioedodd tcrth

Saul] Y mae yr adnod hon yn dyfod i mewn
yn naturiol ar ol adn. 11, ile y dywedir i hoU
Israel ddigaloni ac ofni yn ddirfawr rhag Go-
liath : gwel ar adn. 12. Na liüfrhäed calon
neb o'i herwydd ef—er ei fod yn gawr nerth-
ol. Dy was di a ä—er nad yw ond bugail
ieuanc a dibrofiad ; ac a ymladd â'r Fhilist-
iad hwn—gan ymddiriad yn nerth Duw bydd-
inoedd Isiael, yr hwn y mae efe yn ei gablu.

Adn. 33. Ni elli difyned] Tybiai Saul nad
oedd gan Dafydd ddigon o rym corttbrol na
gwybodaeth filwraidd i ymladd â chawr o fath

Goiiath, yr hwn oedd yn rhyfelwr o'i febyd

;

wyt ti, ac yntau sydd yn rhyfelwr o'i

febyd.

34 A Dafydd a ddywedodd wrth
Saul, Bugail oedd dy was di ar ddef-
aid ei dad ; a daeth llew ac arth, ac a
gyraerasant oen o'r praidd.

35 A mi a aethym ar ei ol ef, ac a'i

tarewais ef, ac a'i hachubais o'i safn
ef : a phan gyfododd efe i'm herbyn i,

mi a ymaílais yn ei farf ef, ac a'i tar-

ewais, ac a'i lleddais ef
36 Feliy dy was di a laddodd y Uew,

a'r arth : a'r Philistiad dienwaededig
hwn fydd megys un o honynt, gan
iddo anmherchu byddinoedd y Duw
byw.

37 Dywedodd Dafydd hefyd, Yr Ar-
glwydd, yr hwn a'm hachùbodd i o
grafanc y llew, ac o balf yr arth, efe

a'ra hachub i o law y Philistiad hwn.

canys llanc ydwyt ti—egwan, tyner, a dibrof-
iad, heb fod uwchlaw ugaiu mlwydd oed.
Bernir yn gyffredin ei fod ar draws 20, er y
tybia rhai nad oedd uwchlaw 14.

Adn. 34. Bugail oedd dy was di ar ddefaid
ei dad] Nid oedd aruo gywilydd dywedyd
raai bugail ydoedd, yn enwedig gan v cai
trwy hyny achlysur i ddywedyd am ei ddewr-
der a'i Iwyddiant mewn ymladd. A daeth
llew ac arth—nid yn nghyd, ond ar ddau dro
gwahanol, ac a gymerasant bob un oen.

Adn. 35. A mi a aeíhym ar ei ol ef] Efe a
adrodda yn gyntaf y modd y dygwyddodd
gyda'r llew; ac a'i tareicais ef—seí 'y llew,
â'r bidawg neu y cleddyf ag oedd ganddo er
diogelwch rhag bwystfilod ; ac a'i hachubais—achubodd yr oon o safn y llew trwy yr er-
gyd a roisai ar ei ben ef. A phan gyfododd
efe i'm herbyn i—wedi ymgynddeinoji o her-
wydd y briw, ac o achos coUi ei ysgìyfiieth ;

mi a ymaflaisyn eifarfef—êigìin'ìàw', ac a'i
iarewais—yn farw â'r llaw arall, a hyny cyn
iddo allu fy niweidio â'i ddanuedd na'i grâf-
angau.

Adn^ 36. Feìly dy was di a laddodd y
lleu'] ün tro, a'r arth—droarall, mewn mod'j
cyffelyb. A'r Fhilistiad dienwaededig hwn
fijddmegj/s un o honi/nt—gorchfygìr a lleddir
yntau fel y gwnaed à"r llew a'r àrth. Yr oedd
Dafydd, trwy ddwyfol ysbrydoliaeth, yn ed-
rych ar ei fuddugoliaeth ar y llew naturiol fel

arwydd ac ernes o'i fuddugoliaeth ar y Ilew
dynol hwn. Gun iddo anmherchu byddin-
oeddy Duio byic—ac felly anmherchu JEno-
FA ei iiun, ' eiddo yr hwn yw y rhyfel,' adn.
47. Fel pe dywedasai, Nid oèdd y llew a'r
arth ond gelyuion i mi a'm defaid ; ônd v mae
y Philistiad hwn yn elyn i Dduw a'i bobl ; ac
er anrhydedd iddynt h'wy yr wyf fi yn myned
allan i'w erbyu.

Adn. 37. Yr hicn a'm hachubodd i o graf-
anc y llew] I Dduw yr oedd efe yn priodoli ei
waredigaeth oddiwrth y llew a'r arth ; ac yn
Nuw yn unig yr oedd 'yn ymddiried am wàr-
edigaeth a buddugoliaeth'yn yr achos hwn
hefyd. Z>05—anturia i vmladd â Goliath

;
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A d^^wedodd Saul wrth Dafydd, Dos,
a'r Arglwydd fyddo gyda thi.

38 ÌÌ A Saul a wisgodd Ddafydd a'i

arfau ei hun, ac a roddodd hehn o bres

ar ei ben ef, ac a'i gwisgodd ef 7newn

Ihirig.

39 A Dafydd a wregysodd ei gledd-

yf ar ei arfau, ac a geisiodd gerdded
;

am na phrofasai efe. A dywedodd
Dafydd wrth Sanl, Ni aUaf gerdded
yn y rhai hyn : canys ni phrofais i, A
Dafydd a'u dyosgodd oddiam dano.

40 Ac efe a gymerth ei ffon yn ei

law, ac a ddewisodd iddo bump o ger-

ig llyfnion o'r afon, ac a'u gosododd
hwynt yn nghôd y bugeiliaid yr hon
oedd ganddo, sef yn yr ysgrepan ; a'i

ífon daíl oedd yn ei law : ac efe a nes-

aodd at y Philistiad.

41 A'r Philistiad a gerddodd, gan

à'r Arglwydd fyddo gyda thi—i'th amddi-

ífyn a'tii gýnortiiwyo, ac i roddi i ti fuddugol-

iaeth.

Adn. 38. A Saul a wisgodd Ddafydd a'i

arfau ci hun] T mae yn naturiol meddwl
mai yr aifogaeth a wisgai Saul ei hun a olygir

yma ; ond trwy fod Saul yn uwch o'i ys-

gwyddau na'r hoU bobl, y mae yn debyg nad

oedd yr arfogaeth hòno yn gymesur i Dafydd

;

a gellir meddwl hefyd nad ymadawai Saul â

hòno ar faes y rhyfel : felly dichon mai at

ryw arfogaeth arall ag ydoedd gan y brenin

i'w gwisgo am y neb a anturiai i ymladd â

Goliath, y cyfeirir yma. Ilelm o bres—gyff-

eìyb o ran gwneuthuriad a defnydd i'r hon

oe'dd am ben Goliath, ond nid mor fawr.

Llurig—gwel ar adn. 5.

Adn. 39. A Dafydd a wregysodd ei gledd-

yf] Ar ol gwisgo yr arfogaeth uchod, rhodd-

odd gleddyf i grogi ar ei giun wrth wregys ag

ydoedd ara ei ganol ; ac a geisiodd gerdded—
a aeth trwy ei brawf cyntaf erioed, i weled a

allai efe gerdded neu beidio. A buan ycanfu

nad allai efe gerdded, llai o lawer ymladd, yn

yr arfogaeth drora ac anhylaw hon, trwy nad

óedd wedi yraarferyd; ac felly dyosgodd oddi

am dauo ei gìeddyf, ei lurig, ei helm, a'r bot-

asau pres, a pha beth bynag arall a wnai i

í'yny yr arfogaeth dan syiw.

Ádn. 40. Ac efe a gyrnerth ei ffon] Sef ei

fugeilffon, â'r hon yr aiferai fugeilio defaid ei

dad, a'r hon a ddefnyddid ganddo hefyd fel

ffon dafl ; er y gellir raeddwl, oddiwrth adn.

43, fod ganddo ef ddwy ffon. Ac a ddewisodd

iddo bump o gerig llyfnion o'r afon—fel y
byddai iddynt nid yn unig ymadael yn rh wydd-

ach oddiar y dafl-ffon, ond hefyd gerdded yn

fwy union a chyflym drwy yr awyr, heb gael

eu hattal na'u gyro gan eu cornelau geirvyon.

Ac a'u gosododd hwynt yn nghôd y bugeiliaid

—sef yr ysgrepan yn yr hon y cariai ei ym-
borth j)an yn gwylio defaid ei dad. Dewisai

fyned fel bugail gwladaidd i wyneb ei elyn,

yn hytrach nag fel milwr arfog, fel y byddai

i'r Arglwydd gael yr hoU ogoniant oddiwrth

y fuddugoliaeth.
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fyned a nesâu at Dafydd ; a'r gr
oedd yn dwyn y darian o'i flaen ef.

42 A phan edrychodd y Philistiad o

amgylch, a chanfod Dafydd, efe a'i di-

ystyrodd ef : canys llanc oedd efe, a
gwridgoch, a thêg yr olwg.

43 A'r Philistiad a ddywedodd wrth
Dafydd, Ai ci ydwyf fì, gan dy fod yn
dyfod ataf fi â ffyn ? A'r Philistiad a
regodd Ddafydd trwy ei dduwiau ef.

44 Y PhiHstiad hefyd a ddywedodd
wrth Dafydd, Tyred ataf fi, a rhoddaf
dy gnawd i ehediaid y nefoedd, ac i

anifeiliaid y maes.
45 Yna y dywedodd Dafydd WTth y

Philistiad, Ti j'dwyt yn dyfod ataf íi

â chleddyf, ac â gw^aewffou, ac â thar-

ian ; a minau ydwy f yn dyfod atat ti yn
enw Arglwydd y lluoedd, Duw bydd-
inoedd Israel, yr hwn a geblaist ti.

Adn. 41. A'r rhilisiiad a gerddodd] Yn
araf a thrwm o herwydd pwys ei arfogaeth, ar

ol cael arwydd oddiwrtii Israel fod ei hèr

wedi ei derbyn ; a'r gíòr oedd yn dwyn y
darian oHflaen—gwel ar adn. 7-

Adn. 42. Aphan edrychodd y Philistiado

amgylch] Gan ddysgwyl gweled ei wrthwyn-
ebwr yn gawr o ddyn fel efe ei hunan ; a chan-

fod Dafydd—nad oedd ond bachgenyn tyner

a thêg yr olwg, o ymddanghosiad merchedaidd,

heb ddim yn gadarn a milwraidd yn ei wedd
na'i wisg ; efe aH diystyrodd ef— gan ofni y
byddai i ddistadledd ac eiddilwch ei wrthwyn-
ebydd leihau gogoniant ei fuddugoliaeth arno

ef
Adn. 43. Ai ci ydwyf fi] I'w guro yraaith

neu ei ladd â ffyn. Canfyddai Goliath oddi

wrth ei ysgrepan a'i ffon mai bugail oedd Da-

fydd, yr hwn a arferai geryddu ei gi â'i fugeil-

ffon ; ac yr oedd yn ddirmyg mawr yn ei

olwg fod Dafydd yn dyfod i'w erbyn ef â ffon,

fel pe na buasai ddim amgen na chi bugail.

AW Philisüad a régodd Ddafydd drwy ei

dduwiau—gan ddymuno i Dagon, Astaroth,

a'r lleill o'i dduwiau, ei ddyrysu a'i ddyfetha.

Arferai y Rhufeiniaid a'r Hindaid regi eu

gelyn cyn taraw, gan ddywedyd, ' Boed i'r

hoU dduwiau a'r duwiesau dy ddinystrio di !*

Ond er i Goliath regi Dafydd trwy ei dduwiau,

nid oedd ef ei hun yn ymddiried ynddynt,

eithr yn ei arfogaeth a nerth ei fraich.

Adn. 44. Tyred ataffi] Os beiddi ; neu efe

a ystyriai fod yn hawddach i Dafydd gerdded,

nag iddoefgyda'r fath Iwytho arfogaeth drom

ac amrosgo. A rhoddaf dy gnawd—yn ddarn-

au maluriedig i adar ysglyfaethus a bwystfilod

rheibus.

Adn. 45. Ti ydwyt yn dyfod ataf fi â

chleddì/f] Er na soniyd o'r blaen am gledd-

yf yn iiihlith arfau Goliath, adn. 5—-7, y raae

yn amlwg oddiwrth adn. 51 fod ganddo ef

gleddyf, yn gystal a gwaewffon a tharian, yn

y rhai yn unig yr ymddiriedai. Minau yd-

wyfyn dyfod atat tiyn enw Arglwyddyllu-
oedd—yr'hwn sydd â'i lywodraeth yncyraedd

dros bob creadur yn y nefac ar y ddaear, a'r
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46 Y dydd hwn y dyry yr Arglwydd
dydi yn fy llaw i, a mi a'th darawaf
di, ac a gymeraf ymaith dy ben oddi

arnat ; ac a roddaf gelanedd gwersyll

y Philistiaid y dydd hwn i ehediaid y
uefoedd, ac i fwystfilod y ddaear ; fel

y gwypo yr holl ddaear fod Duw yn
IsraeL

47 A'r hoU gynulleidfa hon a gânt
wybod, nad â chleddyf, nac â gwaew-
ffon y gwared yr Arglwydd (canys

eiddo yr Arglwydd yw y rhyíel) ac

eíè a'ch rhydd chwi yn ein llaw ni.

48 A phan gyfododd y Philistiad, a

dyfod a nesâu i gyfarfod Dafydd; yna

y brysiodd Dafydd, ac a redodd tua'r

fyddin i gyfarfod â'r Philistiad.

49 A Dafydd a estynodd ei law i'r

gôd, ac a gymerth oddiyno gareg, ac

a daflodd, ac a darawodd y Philistiad

yn ei dalcen : a'r gareg a soddodd yn
ei dalcen ef ; ac efe a syrthiodd i lawr
ar ei wyneb.

bwn á'tn galwodd ac a'm nerthodd i i'rgwaith

hwn. Yrwyffi yn hyderu ynddo ef, fel yr
wyt tithau yn dy gleddyf a'th waewíFon.
Adn. 46. Y dydd hwn y dyry yr Arglwydd

àydi yn fy llaw i] Yr hyn a wyddai efe yn
sicr trwy ysbrydoliaeth Duw arno ; a mi a'th

darawaf di—â chareg o'r íFon dafl, adn. 49 ;

ac a gymeraf ymaith dy ben oddiarnat—er

nad oes genyf eto gleddyf yn fy llaw; ac a
roddaf gdan&dd gwersyll y Philistiaid—nid

yn unig dy gnawd di, ond cnawd dy gydfilwyr
hefyd, yn fwyd i ehediaid a bwystfilod, fel y
bygythiaist ti roddi fy nghnawd i, adn. 44

;

fel y gwypo yrholl ddaear— nid y Philistiaid

yn unig, ond hoU genhedloedd y ddaear hefyd;

fod Duw yn Israel—hyny yw, gwir Dduw,
un galluog i'w gwaredu o law eu gelynion ;

neu, fel yr arwydda y wreiddiol, ' fod Duw
dros Israel,' ac yn eich erbyn chwi.

Adn. 47. A'r holl gynulleidfa hon\ Yn
Philistiaid ac Israeliaid; a gânt wybod nad
â chleddyf—nad trwy aifau a nerth dynoì yn
unig y niae yr Arglwydd yn gweled yn dda
waredu ei bobl bob auaser ; canys eiddo yr
Arglwydd yw y rhyfel—y mae er ei ogoniant

ef, a than ei awdurdod a'i lywodraeth, fel ag

y gall roddi y fuddugoliaeth i'r neb a fyno,

pryd y myno, a thrwy ba offeryn bynag a
fyno.

Adn. 48. A phan gyfododd y Philistiad]

Wedi ymgynddeiriogi o herwydd y geiriau

hyn ; a nesâu i gyfarfod Dafydd—mor gyf-

lym ag y gallai ymlusgo dan y fath Iwyth o

gnawd ac arfau ; yna y brysiodd Dafydd—

i

daraw yr ergyd cyntaf, ar ba un yr oedd y
fuddugoliaeth yn troi. Yr oedd Dafydd yn
ddigon rhydd ac ieuanc i allu rhedeg at ei

waith.

Adn. 49. Ac a darawodd y Philistiad yn
ei dalcen] Yr oedd y cawr balch mor ddiystyr
o Dafydd fel ag i esgeuluso tynu i lawr yr

helm dros ei dalcen ; neu ynte yr oedd y gar-

2s

50 Felly y gorthrechodd Dafydd y
Philistiad â flbn dafl ac â chareg, ac

a darawodd y Philistiad, ac a'i lladd-

odd ef ; er nad oedd cleddyf yn llaw
Dafydd.

51 Yna y rhedodd Dafydd, ac a saf-

odd ar y Philistiad, ac a gymerth ei

gleddyf ef, ac a'i tynodd o'r wain, ac
a'i lladdodd ef, ac a dorodd ei ben ef

âg ef. A phan welodd y Philistiaid

farw o'u cawr hwynt, hwy a fíbi-

sant.

52 A gwr Israel a Juda a gyfod-

asant, ac a floeddiasant ; ac a erlid-

iasant y Philistiaid, hyd y ffordd y
delych i'r dyffryn, a hyd byrth Ecron.
A'r Philistiaid a syrthiasant yn ar-

cholledig ar hyd ffordd Saaraim, sef

hyd Gath, a hyd Ecron.

53 A meibion Israel a ddychwelas-
ant o ymlid ar ol y Philistiaid, ac a an-

rheithiasant eu gwersylloedd hwynt.
54 A Dafydd a gymerodd ben y

eg wedi ei thaflu mor chwyrn fel ag i dreiddio

trwy yr helm bres, gan soddi i'w dalcen ef;

neu hi a aeth i'w ymenydd trwy yr egoriad ag
ydoedd ar gyfer ei lygaid ef. Modd bynag,

nid damwain ydoedd hyn, nac eff'aith medrnS'-

rwydd Dafydd yn unig ; eithr yr oedd y gareg

yn cael ei chyfeirio gan law anweledig : gwel
ar Baru. xx. 16.

Adn. 50. Ac a'i lladdodd ef] Hyny yw,
rlioddes ergyd marwol iddo ; er mai à chledd-

yf Goliath ei hun y gorphenwyd ei ladd ef,

adn. 51.

Adn. 51. Yna y rhedodd Dafydd] I dori

pen Goliath cyn y deuai neb o'r Philistiaid

i'w gyrchu ymalth, a chyn y byddai i'r cawr
ymadfywio; canys ni wyddai Dafydd eto pa
faint niwed a gawsai efe. Ac a safodd ar

y Philistiad— gan ei fathru dan ei draed o

ddirmyg arno, fel yr oedd yutau wedi dir-

mygu a gwaradwyddo byddinoedd y Duw
by w. Ac a gymerth ei gleddyf e/"—sef cledd-

yf Goliath, â'r hwn y gorphenodd efe ei ladd,

trwy dori ymaith ei ben ef. A phan icelodd

y Philistiaidfario o'u cawr—tarawyd hwynt
â syndod a dychryn, fel na allent wneyd ua
meddwl am ddim ond fl'oi ymaith cyn gynted

ag y gallent. Bernir mai ar yr achíysur hwn
y cytansoddodd Dafydd y nawfed Salm.

Adn. 52. A gwr Israel a Juda a gyfodas-
ant] O'u gweisyllfa; ac a floeddiasant—

o

lawenydd am y fuddugoliaeth a roddasai Duw
iddynt trwy Dafydd; ac a erlidiasant y Phil-

istiaid—trwy yr holl wlad. Dywed Josephus

i 30,000 o'r Philistiaid gael eu Uadd y pryd
hyn, ac i gynifer a hyny gael eu clwyfo.

' Adn. 53. Ac a anrheithiasant eu gicersyîl-

oedd] Neu eu pebyll yn eu gwersyllfa, o'r

rhai y diangasant mewn dycliryn pan welsant

farw eu cawr ; a diamau iddynt gael llawero
drysorau gwerthfawr yno, megys arian.arfau,

ceifi, ac ymborth.

Adn. 54. A Dafydd a gymerodd ben y
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Philistiad, ac a'i dyg i Jerusalem; a'i

arfau ef a osododd efe yn ei babell.

55 ^ A phan welodd Saul Ddafydd
yn myned i gyfarfod â'r Philistiad, efe

a ddywedodd wrth Abner, tywysog y
filwriaeth, Mab i bwy yw y llanc hwn,
Abner ? Ac Abner a ddywedodd, Fel

y mae yn fyw dy enaid, O frenin, nis

gwn i.

56 A dywedodd y brenin, Ymofyn
mab i bwy yw y gr ieuanc hwn,

57 A phan ddychwelodd Dafydd o

ladd y Philistiad, Abner a'i cymerodd
ef ac a'i dyg o flaen Saul, a phen y
Philistiad yn ei law.

58 A Saul a ddywedodd wrtho ef,

Mab i bwy wyt ti, y gr ieuanc ? A
dywedodd Dafydd, Mab i'th was Jes-

se y Bethlehemiad.

Philistiad] Ar ol iddo yn gyntaf ei ddangos i

Saul, adn. 67 ; ac à'i dyg i Jerusalem—tybia

rhai na wnaed hyn hyd ar ol marwolaeth
Saul, pryd yr oedd Dafydd yn freuin yno.

AH arfau ef a osododd efe yn ei babell—yn
nh ei dad yn Bethlehem, hyd oni symudwyd
hwy i babell Duw rywbryd wedi hyn, pen.

xxi. 8, 9.

Adn. 55. Mab î bwy yw y Uanc hwn?]
Barna rhai i hyn oll gymeryd lle cyn i Dafydd
fod yu telynori o flaen Saul, fel y gwelsom
eisioes ; a barna ereill fod blwyddyn neu
ddwy wedi myned heibio er pan ymadawsai
efe o'r Ilys, ac y gallai Saul yn hawdd felly

fod wedi ei annghoíìo ef, nid yn unig o her-

wydd yr anhwyldeb ag oedd wedi ei ddyrysu,
ond hefyd trwy fod Dafydd yn awr mewn
dillad bugail, tra yr oedd efe o'r blaen yn
ngwisgoedd y llys. Ac Abner a ddywedodd—nis gion i—yr oedd Abner yn gyffredin yn

y gwersyll, feì tywysog y filwriaeth, pan yr
oedd Dafydd gynt yn y llys, a cbaniatâu iddo
ef fod yno ; a phan y deuai Abner i'r Ilys, nid
yw yn debygol y cymerai efe ryw lawer o
sylw fachgenyn ag ydoedd gymaint islaw
iddo, yr hwn yn awr a allai fod hefyd wedi
cyfnewid yn ei wedd.

Adn. 56. Ymofyn mah i bioy yw y gwr
ieuanc hwn] Yr hyn a'i gwnai ef yn fwy
prydeius oedd, ei fod wedi addaw ei ferch

iddo ef, a gwobrau mawrion ereiU i d ei dad,
03 Ilwyddai efe i ladd y cawr, adn. 25.

Adn. 57. A phen y Philistiad] Yr hwn
ychydig cyn hyny a gablai, a regai, ac a war-
adwyddai fyddinoedd y Duw byw, ac a ddy-
chrynai holl Israel a Saul hefyd

; yn ei law
—gerfydd ei wallt, yn ddigon diiiiwed, â'i

lygaid wedi pylu a'i dafod wedi tewi

!

Adn. 58. Mab i'th was Jesse y Bethlehem-
iad] Yr hwn sydd ddeiliad ffyddlon i ti, a
pharod i'th wasanaethu.
Adfeddyuadau.—(1) Yn nghwymp Goli-

ath nyni a welwn ddiwedd dynion beilchion a.

chableddus, y rhai a ddyrmygant enw Duw
Israel, ac a waradwyddant ei grefydd a'i bobl
ef, (2) Yn muddugoliaeth Dafydd nyni a
welwn gysgod gwan o fuddugoliaeth lesu
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PENNOD XVIII.

A C wedi darfod iddo ymddyddan â
-^^ Saul, enaid Jonathan a ymglym-
odd wrth enaid Dafydd ; a Jonathan
a'i carodd ef megys ei enaid ei hun.

2 A Saul a'i cymerth ef ato y diwr-

nod hwnw, ac ni adawai iddo ddy-
chwelyd i d ei dad.

3 Yna Jonathan a Dafydd a wnaéth-
ant gyfammod ; o herwydd efe a'i car-

ai megys ei enaid ei hun.
4 A Jonathan a ddyosgodd y fan-

tell oedd am dano ei hun, ac a'i rhodd-

es i Dafydd, a'i wisgoedd, íe hyd yn
nod ei gleddyf, a'i fwa, a'i wregys.

5 ^ A Dafydd a aeth i ba le bynag
yr anfonodd Saul ef, ac a ymddyg yn
ddoeth. A Saul a'i gosododd ef ar y
rhyfelwyr; ac efe oedd gymeradwy

Grist, mab Dafydd, ar Satan, yr hwn am oes-

oedd a fu yn ddychryn i fyddinoedd y Duw
byw, Heb. ii, 14.

PEN. XYIII. Adn. 1. Fnaid Jonathan]
Mab Saul, a ymglymodd wrth enaid Dafydd
—ar gyfrif ei rinweddau a'i dduwioldeb am-
Iwg, hawddgarwch ei berson, cyfatebrwydd eu
hoedran, a'r wasanaeth fawr a wnaethai efe i

Dduw, a'r brenin, a holl Israel. A Jonathan
aH carodd ef megys ei enaid ei hun—fel pe na
buasai ond un enaid rhwng y ddau gorff. Ac
yr oedd Dafydd yn ei garu yntau yr un modd,
2 Sam. i. 26.

Adn. 2. A Saul a'i cymerth ef ató] I'w
lys yn Gibeah ; ac ni adawai iddo ddychwel-
yd id ei dad— yn Bethlehera Juda, am ei

fod i gael merch y brenin yn wraig. Tybia
rhai fod yma brawf mai cyn lladd Goliath y
bu Dafydd yn telynori i Saul, a'i fod yn ar-

ferol ddychwelyd adref pan fyddai hwyliau
drwg y brenin drosodd.

Adn. 3. Yna Jonathan a Dafydda wnaeth-
ant gyfammod] gyfeillgarwch diddiwedd.

Gwnaeth y naill adduned ddifrifol i'r llall, i

garu, parchu, ac amddiffyn eu gilydd hyd
ddiwedd eu hoes ; ac wedi i'r naili farw, fod

i'r Ilall ddangos ei gyfeillgarwch i'r trengedig

trwy garedigrwydd i'w hiliogaeth ef. Fel
hyn yr oedd gan Dafydd gyfaill cywir yn y
Ilys ar ol i Saul droi yn elyn iddo, yr hwn a

ddadleuai drosto, a ddatguddiai fradwriaethau

ei dad iddo, ac a fu yn foddion i achub ei fyw-
yd ef : a bu Dafydd hefyd yn ffyddlon i Jon-

athan tra y bu efe byw, ac i'w goffadwriaeth

a'i had ar ol iddo farw.

Adn. 4. A Jonathan a ddyosgodd y fan-
tell] Yr oedd anrhegiou o wisgoedd ac arfau

rhyfel yn bethau mynych yn y dwyrain, fel

arwyddion o barch a chyfeillgarwch diffuant,

a chydnabyddiad o wasanaeth werthfawr a

wnaed. Ac a'i rhoddes i Dafydd— fel na

byddai iddo ymddangos yn y Ilys mewn dillad

bugail, eithr mewn gwisgoedd tywysog.
Adn. 5. A Dafydd a aeth i ba le bynag yr

anfonodd Saul e/J Ar negeseuon milwraidd ;

ac a ymddyg yn ddoeth—danghosai gyraainí
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yn ngolwg yr holl bobl, ac yn ngolwg
gweision Saul hefyd.

6 A bu (wrth ddyfod o honynt) pan
ddychwelodd Dafydd o ladd y Phil-

istiad, ddyfod o'r gwragedd allan o
hoU ddinasoedd Israel, dan ganu a
dawnsio, i gyfarfod â'r brenin Saul, â
thympanau, â gorfoledd, ac âg offer

cerdd danau.
7 A'r gwragedd wrth ganu a ymat-

ebent, ac a ddywedent, Lladdodd Saul
ei filoedd, a Dafydd ei fyrddiwn.

8 A digiodd Saul yn ddirfawr, a'r

ymadrodd hwn oedd ddrwg yn ei olwg
ef ; ac efe a ddywedodd, Rhoddasant
i Dafydd fyrddiwn, ac i mi y rhoddas-
ant filoedd : heth mwy a roddent iddo

ef, ond y frenhiniaeth ?

9 A bu Saul â'i lygad ar Dafydd o'r

dydd hwnw allan.

o gallineb yn mhob achos ag a wnai o wroldeb.

A Saul aH gosododd ef ar y rhyfelwyr—yn
gadben ar warchawdlu personol y brenin ond
odid, canys Abner oedd brif dywysog y filwr-

iaeth. Ac efe oedd gymeradwy—yn ngolwg

y milwyr, y llyswyr, a'r werin. Dechreuodd
enniU ei barch trwy ei fuddugoliaeth ar Goli-

ath ; ac yr oedd ei glod yn chwanegu o hyd
trwy ei ymddygiad doeth a thirion at bawb ar

bob achos.

Adn. G. Pan ddychwelodd Dafydd o laddy
Phüistiad] Cyfeirir yma nid at yr hyn a ddy-
gwyddodd y diwrnod hwnw, eithr at arferiad

gwastadol y gwragedd byth ar ol i Dafydd ladd

Goliath. Ddyfod o'r gwragedd allan—o bob
dinas Ue yr elai, i gyfarfod â'r brenin Saul

;

dan ganu a dawnsio— ar ol rhyw fuddugol-

iaeth neu ymwared mawr, arferai y gwragedd
orfoleddu a chanu fel hyn, i lawenhau am
ddiogelwch eugwr, eu meibion, a'u gwlad.
Adn. 7. A'r gwragedd wrth ganu a ymat-

ebent] Yr oeddynt yn canu â'u tafodau, ac

yn chwareu yr offer cerdd â'u dwylaw ar yr
un pryd. Ac wrth ganu yr oeddynt yn ateb

eu gilydd, neu yn canu bob yn ail, fel Miriam
a'r gwragedd, a Debora a Barac : gwel ar

Exod. XV. 21, a Barn. v. 1. Lladdodd Saul
ei filoedd—dyma yr hyn a ganai y dosbarth

cyntaf ; a Dafydd ei fyrddiim—dyma ateb-

iad yr ail ddosbarth. Golygent fod Dafydd
yn well rhyfelwr na Saul ; neu, er i Saul
ladd llawer o'r Philistiaid o dro i dro, fod

gwaith Dafydd yn lladd Goliath yn fwy o les

i'r wlad ddengwaith, trwy i hyny fod yn fodd-

îou i beri i'r hoU Philistiaid ffoi, ac i filoedd o

honynt gael eu lladd, pen. xvii. 51, 52.

Adn. 8. A digiodd Saul yn ddirfawr] Am
i'r gwragedd roddi y flaenoriaeth i Dafydd o

ran nifer ei laddedigion, neu edrych arno ef

yn well na Saul o ran dewrder a llwyddiant

milwraidd. Rhoddasant i Dafyddfyrddiwn
—hyny yw, deg mil ; ac i mi y rhoddasant

filoedd—mwy nag un fil, oud Uai na deg mil.

Beth mwy a roddent iddo ef ond y frenhiu'
iaeth ?—y mae yn debyg ei fod yn cofio mor I

gymeradwy oedd Dafydd yn ngoíwg yr hoU I

10 ^ Bu hefyd dranoeth, i'r drwg
ysbryd oddiwrth Dduw ddyfod ar
Saul ; ac efe a broífwydodd yn ngha-
nol y t : a Dafydd a ganodd â'i law,
fel o'rblaen: a gwaewfíbn oedd yn
Uaw Saul.

11 A Saul a daflodd y waewffon
;

ac a ddywedodd, Tarawaf trwy Da-
fydd yn y pared. A Dafydd a giliodd

ddwywaith o'i wydd ef.

12 ^ A Saul oedd yn ofni Dafydd
;

herwydd bod yr Arglwydd gydag ef,

a chilio hono oddiwrth Saul.

13 Am hyny Saul a'i gyrodd ef
ymaith oddiwrtho, ac a'i gosododd ef
yn dywysog ar fil : ac efe a aeth i

mewn ac allan o flaen y bobl.

14 A Dafydd a ymddyg yn ddoeth
yn ei holl fí'yrdd ; a'r Arglwydd oedd
gydag ef.

bobl, ac yn ngolwg y llyswyr, adn. 5, ac am
eiriau Samuel, y rhwygai yr Arglwydd y
frenhiniaeth oddiwrtho ef, i'w rhoddi i'w gy-
mydog gwell nag ef, pen. xv. 28; ac ofnai m'ai

Dafydd oedd hwnw.
Adn. 9. A bu Saul â'i lygad ar Dafydd] Yn

ddrwgdybus o hono, ac yn gentìgenus wrtbo.
Adn. 10. Bu hefyd dranoeth] Sef trauoeth

wedi i'r gwragedd ganmol Dafydd yn fwy na
Saul ; i'r drwg ysbryd oddiwrth Dduw 'ddy-

fod ar Saul— fel etfaith ei genfigen a'i an-
nghariadoldeb : gwel ar pen. xvi. 14, &c. Ac
efe a brofficydodd yn nyhanol y t—efe a
daflwyd i'r iath gynhyrtiadau ac ystumiau
corfforol ag y byddai y proffwydi ynddyut
weitbiau ; neu, fei y mae yn y Galdcaes:, 'efe

a wallgofodd yn nghanol y t.' A Dafydd
a ganodd â'i law—ar y delyn, i liniaru a
thawelu ysbrydoedd cyuhyrfus Saul ; a
gwaeu'ffon oedd yn llaw 'Saul—wedi ei cheis-

io yn ddirgelaidd i ladd Dafydd. Gwelsom
eisioes fod y ga.ÌT proffwydo yn arwyddo canu,
gweddio, a'r cyffelyb, yn gyital a rhagfynegu
dygwyddiadau dyfodol; ac felly y mae yn
debyg mai ei ystyr ef yma yw, fod Saul yn
cymeryd arno weddio yn nghanol ei deulu.'i'r

dyben i guddio ei fwriadau Uofruddiog oddi
wrth Dafydd, yr hwn oedd ar y pryd yn cyf-

lawni y rhan gerddorol o'r addoliad teuluaidd.
Ond y mae yr Arabaeg yn awgrymu fod Saul
wedi ei wir feddiannu gan ysbryd drwg, a'i

fod yn traethu trwy hwnw fath ar ragfyneg-
iadau dieflig.

Adn. II. A Said a daftodd y waewffon]
Gyda'r fath rym, nes y bwriadai iddi dreiddio

trwy gorÔ' Dafydd i'r pared. A Dafydd a
giliodd ddwywaith—sef unwaith y tro hwn,
ac eilwaith ar ol hyn, pen. six. 10.

Adn. 12. A Saul oedd yn ofni Dafydd]
Rhag iddo, ar ol enuiU ffafr Duw a chymcr-
adwyaeth y bobl, gymeryd y fienhiniaeth

oddiarno.

Adn. 13. Saul a'i gyrodd ef ymaith] O'r
llys, ac o'i wydd, gan ei fod yn ofni, os cai

Dafydd fod yn y llys, y byddai iddo ryw ddi-

wrnod ladd Saul, am i Saul g;eisio ei ladd ef

;
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1 5 A plian welodd Saul ei fod ef yn
ddoetli iawn, efe a'i hofnodd ef.

16 Eithr holl Israel a Juda a garodd
Dafydd, am ei fod ef yn myned i mewn
ac allan o'u blaen hwynt.

1 7 1f A dywedodd Saul wrth Dafydd,
Wele, Merab fy merch hynaf, hi a

roddaf fi i ti yn wraig: yn unig bydd
i mi yn fab nerthol, ac ymladd ryfel-

oedd yr Arglwydd. (Canys dywedasai
Saul, Ni bydd fy llaw i arno ef, ond
llaw y Philistiaid fydd arno ef

)

18 A Dafydd a ddywedodd wrth
Saul, Pwy ydwyf fi? a pheth yw fy

mywyd, neu dylwyth fy nhad i yn Is-

rael, fel y byddwn yn ddaw i'r brenin?

ac cCi gosododd ef yn dywysog ar fil—nid o

barch iddo, ond mewn gobaith y byddai iddo

cyn Lir gael ei ladd mewn rhyw frwydr â'i

elynion, adn. 25.

Adn. 14. A Dafydd a ymddyg yn ddoeth]

Yn y llys tra y bu yno, ac yn y gwersyll ar

ol myned oddiyno. Pa le bynag y byddai, a

pha beth bynag a wnai, efe a ymddygai yn
ddoeth a rhinweddol, nes yr oedd pob peth yn
llwyddo yn ei law, am fod yr Arglwydd gyd
sg ef.

Adn. 15. A plian welodd Saul ei fod ef yn
ddoelh iawn] Ei fod bob dydd, trwy ei ym-
ddygiad doeth, yn enniU mwy o barch gyda'r

Lobl ; tra yr oedd ef ei hun, trwy ei fynych

orj)hwylldra, yn colli ei ddylanwad ; efe á'i

hofnodd ef— ynfwynag o'r blaen : ofnai y
cymerai Dafydd fantais ar hyny i'w ddior-

Beddu ef, a meddiannu y frenhiniaeth ei hun.

Adn. 16. Eithrholl Israel aJuda a garodd

Dafydd] Nid yn unig Juda ei Iwyth ei hun,

ond yr hoU Iwythau ereill hefyd ; am ei fod
efyn myned i mewn ac allan o'u blaen hwynt
—yn eu harwain allan yn ddoeth a gofalus i

faes y frwydr, ac yna yn eu dwyn yn ol yn
ddiogel. Er mai Abner oedd tywysog y fil-

wriaeth, eto edrychai pawb arno ef fel y
swyddog glewaf yn yr holl fj'ddin. Fel hyn,

yr hyn a fwriadai Saul er niwed i Dafydd, a

droes allau yn fantais iddo ; canys pe cad-

wasai Saul ef yn ei lys, ni chawsai Dafydd
gyfle i'w enwogi ei hun, nac ennill serch holl

Israel.

Adn. 17. Merah, fy merch hynaf hi a

roddaf fi i ti yn wraig] Yr oedd Saul wedi

addaw hyn o'r blacn am ladd Goliath ; ac uid

yw efe yn meddwl cyflawni ei addewid y tro

hwn ychwaith, fel y mae yn aralwg oddiwrth

adn. 19. Yn unig bydd i mi yn fah
nerthol—efe a wyddai fod Dafydd yn rhyfel-

\vr nerthol eisioes ; ond dysgwyliai iddo fod

yn fwy felly rhagllaw, er mwyn cael bod yn
fab-yn-nghyfraith i'r brenin. Ac ymladd ryf-

eloedd yr Arglwydd—efe a'u geilw yn ' rhyf-

eloedd yr Arglwydd,' am y gwyddai fod Da-

fydd ynr ieuanc eiddigus dros yr Arglwydd
a'i bobl. A rhaid fod Saul yn ddyn drwg
iawn pan y ceisiai efe, dan rith o eiddigedd

dros yr Arglwydd, annog Dafydd i ryfela yn

hyf a dewr, a hyny gyda bwriad bradychus

i'w ddinystrio ef! Ganys dywedasai tSaul—
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19 Eithr yn yr amser y dylesid

rhoddi Merab merch Saul i Dafydd,
hi a roddwyd i Adriel y Meholathiad
yn wraig.

20 A Michal merch Saul a garodd
Ddafydd : a mynegasant hyny i Saul;
a'r peth fu foddlawn ganddo.

21 A dywedodd Saul, Rhoddaf hi

iddo ef, fel y byddo hi iddo yn fagl,

ac y byddo llaw y Philistiaid yn ei

erbyn ef. Felly Saul a ddywedodd
wrth Dafydd, Trwy tin o'r ddwy y
byddi fab-yn-ngbyfraith i mi hedd-
yw.

22 ^ A Saul a orchymynodd i'w

weisiou fel hyn ; Ymddyddenwch â

wrth rai o'i gyfeillion, neu yn ei feddwl dryg-
ionus ei hun ; Ni hydd fy llaw i arno ef—
cynygiodd ei ladd ef â'i law ei hun unwaith,

adn. 11 ; ond yn awr barnai fod yn well iddo

beidio cynyg hyny mwyach, rhag tynu y bobl

yn ei ben, y rhai a garent Dafydd mor fawr

;

ond gobeithiai ar yr un pryd y lleddid ef gan
rai o'r Philistiaid yn eu brwydrau nesaol.

Ond wedi y cwbl, iddo ef ei hun y daeth y
drwg hwnw, pen. xxîi. 3, 4.

Adn. 18. Fwy ydwyffi] O ran fy mherson
a'm sefyllfa? A pheth yw fy mywyd—

o

werth, pan gynygit ferch y brenin yn wobr
am ei osod mewn perygl ? Neu dylwyth fy
nhad— o ran meddiannau? canys yn rabob

ystyr arall yr oeddynt mor urddasol a neb yn
Israel. Fel y hyddwn yn ddaw—neu fab-yn-

nghyfraith i'r brenin. Nid oedd hyn yn wrth-

odiad o'r anrhydedd, eithr cydnabyddiad gyl-
aidd o'i annheilyngdod ei hun : ac yr oedd

llawer o ddoethineb yn hyn, trwy y gallai y
brenin gasglu oddiwrth ei ymadroddion hyn
nad oedd efe yn awyddu am y frenhiniaeth.

Adn. 19. Eithr yn yr amser] Neu ar y
dydd ag y penodwyd i Dafydd gael Merab yn
wraig ; hi a roddwyd i Adriel y Meholathiad

—a sylwa rhai, fel melldith Duwar y briodas

hon, ddarfod rhoddi holl feibion Adriel i'r Gi-

beoniaid i'w crogi : gwel y sylw ar 2 Sam.
xxi. 8.

Adn. 20. A 3fichal merch Saul] Merch ar-

all i Saul, ac ieuangach na Merab ; a garodd

Dafydd—o herwydd ei brydferthwch person-

ol, ei ddewrder mil wraidd, ei ymddygiad doeth

a boneddigaidd, a'r clod oedd iddo gau bawb
trwy yr hoU wlad : a'r peth fa foddLon gan-

ddo—nid o gariad at Dafydd, nac oddiar ddy-

muniad i gyflawni ei addewid ; ond am y
gobeithiai trwy hyny ddwyn oddiamgylch ei

amcan o ddyfetha Dafydd.
Adn. 21 . 'Fel y hyddo hi iddo ynfagl] Neu

yn achlysur o'i ddinystr, wrth iddo geisio cyf-

lawni yr ammod ar ba un yr oedd efe i'w

chael hi, adn. 25. Trwy un o'r ddwy y hyddi

fah-yn-nghyfraith i mi—gellid raeddwl fod

SauÌ ara guddio oddiwrth Dafydd fod Merab
yn wraig i Adriel ; ac er iddo ar y cyntaf ei

îiaddaw hi iddo wrtli ei henw, adn. 17, y niaa

eto yn addaw y cai Dafydd un o'i fcrched ef,

ac felly y byddai yn fab-yn-nghyfraith idd«

trwy y naill yn gystal a thrwy y llall,
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Dafydd yn ddirgel, gan ddywedyd,
Wele, y brenin sydd hoíf ganddo dydi,

a'i holì weision ef a'th garant di: yn
a\Tr gan hyny ymgyfathracha â'r

brenin.

23 A gweision Saul a adroddasant
wrth Daíydd y geiriau'hyn. A Da-
fydd a ddywedodd, Ai ysgafn yw yn
eich golwg chwi ymgyfathrachu â

brenin, a minau yn r tlawd a gwael?
24 A gweision Saul a fynegasant

iddo, gan ddywedyd, Fei hyu y llefar-

odd Dafydd.
25 A dywedodd Saul, Fel hyn y

dywedwch wrth Dafydd ; Nid yw y
brenin yn ewyllysio cynysgaeth, ond
cael cant o flaengrwyn y Philistiaid,

i ddial ar elynion y brenin. Ond Saul

oedd yn meddwl peri lladd Dafydd
trwy law y Philistiaid.

Adn. 22. A Saul a orchymynodd Vw weis-

ion\ Neu biif gynghoriaid ei lys. Ymddy-
ddenwch â Dajydd yn ddirgel—ymddengys i

Dafydd ei hun fyned allan o wyddfod Saul yn
lled sionaedig, heb wrando Uawer ar ei gynyg
ef o'i fercb ieuangaf, ar ol cael ei dwyllo ana

3T hynaf ; ac felly mynai Saul i'w weision

ymddyddan âg ef yn gyfrinachol, megys o'u

penau eu hunaiu, a cheisio ei ddarbwyllo i

gymeryd Michal ar yr ammod a roddid o'i

liaen. Wele, y brenin sydd hoff ganddo dydi
—y mae ganddo barch mawr i ti, ac efe a
ddymunai yn fawr dy gael yn fabyn-nghyf-
raith iddo ; á'i holl îceision ef a'th garant di

—bydd dy waith yn ymbriodi â ÄÍichal yn
foddlonrwydd mawr i'r holl lys.

Adn. 23. Ai ysgafn yio yn eich golwg chwi
ymgyfathrachy] Saes. ' fod yn fab-yn-nghyf-

raith i frenin,' a chyflawni pob peth angen-
rheidiol i hyny ? A minau yn xòr tylawd a
gwael—ac felly yn analluog i roddi cynysg-
aeth gyfatebol i ferch brenin. Yr oedd yn
arferiad yn y dyddiau hyny i'r gr ieuanc
roddi gwaddol am ei wraig, yn gyfatebol i

sefyllfa ei theulu : gwel ar Gen. xxìx. 20, a
xxxiv. 12, Exod. xxii. 16, 17.

Adn. 24. Fel hyn y llefarodd Dafydd] Gan
fynegu i Saul yr hyn a adroddwyd yn adn. 23.

Adn. 25. Nid yw y brenin yn eioyllysio

cynysgaeth] Neu waddol o arian am ei ferch

;

ond cael cant o flaengrwyn y Fhilistiaid—
enwir eu blaengrwyn yn hytrach na'u penau,
i attal y posibilrwydd o dwyll o du Dafydd,
trwy ddwyn penau y cyfryw o'i filwyrei hun
a allent fod wedi cwympo yn y rhyfel, a'u

cyflwyno fel penau y Philistiaid ; canys trwy
fod yr luddewon yn tori y rhan hòno o'r corff

ymaith wrth enwaedu, yr oedd yn hawdd ad-
nabod Philistiaid dienwaededig. / ddial ar
elynion y brenin—proft'esai Saul mai ei amcau
yn hyn oedd dial ar y Philistiaid, gelynion
Israel a Duw Israel ; ond y gwir amcan oedd
peri i Dafydd syrthio trwy law y Philistiaid

wrth geisio cyflawni yr ammod hon.
Adn. 26. Ar ymadrodd fu foddlon gan

Ddafydd] Efe a gydsyniodd yn Uawen i bri-

26 A'i weision ef a fynegasant i

Dafydd y geiriau hyn ; a'r ymadrodd
fu foddlawn gan Dafydd ara ymgyf-
athrachu â'r brenin ; ac ni ddaethai
yr amser eto.

27 Am hyny y cyfododd Dafydd, ac
efe a aeth a'i wr, ac a daraAvodd
ddau cànwr o'r Philistiaid; a Dafydd
a ddygodd eu blaen grwyn hwynt, a
hwy a'u cwbl-dalasant i'r brenin, i

ymgyfathrachu o hono ef â'r brenin.

A Saul a roddodd Michal ei ferch yn
wraig iddo ef.

28 ^ A Saul a welodd ac a wybu
fod yr Arglwydd gyda Dafydd, a hod
Michal merch Saul yn ei garu ef.

29 A Saul oedd yn ofni Dafydd yn
fwy eto : a bu Sauí yn elvu i Dafvdd
byth.

30 Yna tywysogion y Philistiaid a

odi Michal ar yr ammod hon, nid yn unie am
ei fod yn caru merch y bienin, ond hefyd am
y cai gyfle trwy hyny i ddial ar elynion Duw
a'i bobl ; ac ni ddaethai yr amser eto—iddo
ymbriodi, trwy fod yn rhaid iddo yn flaenorol

i hyny gyflawni yr ammod grybwylledig ar y
Philistiaid.

Adn. 27. Ac a darawodd ddau cànwr] Gy-
maint arall ag a ofynid, i rwymo Saul yn
gryfach i gyflawni ei addewid, ac i ddangos ei

serch at ei ferch ef, yn gystal ag i brofi ei

ddewrder ei hun, a dial yn drymach ar elyn-
ion Israel. Cajìt yn unig yw darlleniad y
Lxx, a chant a ddywed Dafydd ei liun yn
2 Sam. iii. 14 ; a tliybia Clai ke mai cànur
yw yr iawn ddarlleuiad yma, gan niai am
gant y cyfammododd efe â Saul. A huy a'tt

cwbldalasant—a'u rhoddasant yn llaun, neu
yn eu rhif, i'r brenin yn d(il am ei ferch ef.

A Saul a roddodd Michal ei ferch yn wraig
iddo ef—ac nis gallai ommedd mwyach yn
ddiberygl, gan i Dafydd gytìawni yr ammo'd ;

er y gobeithiasai Saul y collasai efe ei fywyd
yn yr anturiaeth.

Adn. 28. Fodyr Arglwydd gyda Dafydd]
Yr oedd Saul yn cael ei argyiioeddi o hyn
fwy-fwy, trwy y llwyddiant a gai efe yn
mhob peth ag yr ymosodai arno ; a bod Mi-
chal merch Saul yn eigaru ef—yr hon a wnai
yr oU a allai i ddiogelu ei phriod, ac i ddat-
guddio drwg-fwriadau ei thad yn ei erbyn ef.

Adn. 29. A Saitl oedd yn ofni Dafydd yn
fwy eto] Wrth weled fod Duw a dynion o'i

blaid, ac nad oedd gobaith iddo ef allu ei ni-

weidio, a rhag y byddai iddo o'r diwedd ei

ddiorseddu ef, a chael y frenhiniaeth iddo ei

huu. A bu Saul yn elyn i Dofydd byth—
gau benderfynu yn gryfach ei ladd ef y naiil

ddydd ar ol y llall tra y bu fyw. Y mae yn
wir y cymerai efe arno edifaihau weithiau, a
dywedyd yn dôg wrth Dafydd ar ol ceisio ei

ladd ef ; ond er hyny gelyn oedd efe iddo
hyd yn y gwaelod.

Adn. 30. Yna tywysogion y Fhih'stiaid a
aent allan] Gyda'u byddinoedd i ymladd à'r

Isiaeliaid, gan eu bod wedi cael eu llidio vn
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aent allan : a phan elent hwy, Dafydd
a íyddai ddoethach na holl weision
Saul; a'i enw ef a aeth yn anrhyd-
eddus iawu.

PENNOD XIX.

A SAUL a ddywedodd wrth Jona-
-^ than ei fab, ac wrth ei hoU weis-

ion, am ladd Dafydd.
2 Ond Jonathan mab Saul oedd

hoflí iawn ganddo Dafydd. A myn-
egodd Jonathan i Dafydd, gan ddy-

wedyd, Saul fy nhad sydd yn ceisio

dy ladd di: ac yn awr ymgadw, at-

olwg, hyd y bore, ac aros mewn lle

dirgel, ac ymguddia

:

3 A mi a âf allan ac a safaf gerllaw

fy nhad yn y maes y byddych di ynddo,

ami a ymddyddanaf â'm tad o'th ble-

fawr trwy weithred ddiweddar Dafydd, yn
gystal a tlirwy eu coUedion blaenorol. Tybia

yr luddewon fod y Philistiaid wedi clywed

am briodas Dafydd, ac am y gyfraith yn Is-

rael ag oedd yn caniatâu ir aros gartref am
flwyddyn gyda'i wraig newydd, Deut. xxiv. 5;

ac am hyny iddynt achub y cyfleusdra hwn i

ymosod ar Israel yn absenoldeb Dafydd. Da-
fydd afyddai ddoethach na holl loeision Saul

—danghosai fwy o ddewrder, medrusrwydd, a

challineb, na'r hoU swyddogion milwraidd er-

eill, i drechu y Philistiaid, neu i ddarganfod

eu cynlluniau hwynt. A'i enw ef a aeth yn
anrhydeddus iaiun—yn ngolwg hoU Israel, yn
filwyr a gwladwyr.

PEN. XIX. Adn. 1. A Saul a ddywedodd
wrth Jonathan eifab] Yr hwn oedd etifedd y
goron ; ac wrth ei holl weision—ei wr Uys

a'i filwyr ; amladd Dafydd—^^in nas gallodd

wneyd hyny trwy ystryw, efe a gyhoeddodd

elyniaeth agored yn ei erbyn ef, gan roddi

gorchymyn i'w ladd, naiU ai trwy drais, pan

gyfarfyddentâg ef; neu yntetrwyei gyhuddo
deyrn-fradwriaeth, neu amcan i drawsfedd-

iannu yr orsedd, ac felly ei ddienyddio dan

rith cyfraith. Nid yw yn sicr paun a wyddai

Saul am yserch a'r cyfammod ag oedd rhwng
Jonathan a Dafydd ; ond os gwyddai, efe a

dybiai y lladdai Jonathan ef ar gais ei dad, yn

enwedig gan y diogelai hyny yr orsedd iddo ef

ei hun.
Adn. 2. A mynegodd Jonathan i Dafydd]

Anufyddhaodd Jonathan i orchymyn ei dad

;

ac, yn lle lladd Dafydd, y mae efe yn dadlu

ei ddiniweidrwydd ef, a'r lles a wnaethai efe i

Israel, fel rhesymau dros arbed ei fywyd ; ac

y mae hefyd yn dadguddio i Dafydd fwriad ei

dad i'w ddyfetha ef. Nid oedd Jonathan yn

y naill achos na'r llall yn ymddwyn yn groes

i'w ddyledswydd i'w dad a'i frenin. ' Y neb

ayr am gydfradwriaeth yn erbyn bywyd dyn
diniwed, ac nid yw yn ei amlygu, neu y neb

a laddo y cyfryw un trwy orchymyn un ar-

all,' fel y sylwa Dr. Dodd, ' y mae efe ei hun-

an yn llofrudd ; ac nis gall dyledswydd neb

i'w dad, na'i rwymedigaeth i'w dywysog, ei
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gid di; a hyn a welwyf, mi a'i myn-
egaf i ti.

4 H A Jonathan a ddywedodd yn
dda am Dafydd wrth SauÌ ei dad, ac a
ddywedodd wrtho, Na pheched y bren-
in yn erbyn ei was, yn erbyn Dafydd

:

o herwydd ni phechodd efe i'th erbyn
di, ac o herwydd bod ei weithredoedd
ef yn dda iawn i ti.

5 Canys efe a osododd ei eìnioes yn
ei law, ac a darawodd y Philistiad

;

a'r Arglwydd a wnaeth iachawdwr-
iaeth mawr i hoU Israel : ti a'i gwel-
aist, ac a lawenychaist : paham, gan
hyny, y pechi yn erbyn gwaed gwir-

ion, gan ladd Dafydd yn ddiachos ?

6 A Saul a wrandawodd ar lais Jo-
nathan ; a Saul a dyngodd, Fel mat
byw yr Arglwydd, ni leddir ef.

rwymo ef i dywallt gwaed gwirion.' Ym-
gadw, atolwg, hyd y bore—nis gwyddai Jon-

athan pa yspiwyr a bradwyr a ailent fod gan
ei dad y noson hôno yn chwilio am Dafydd
i'w ladd yn y tywyllwch ; ac am hyny cy-

nghorai ef i beidio myned i'w d ei hun, eithr

ymguddio mewn rhyw le dirgel hyd y bore,

fell y gallai ei amddifí'yn ei hun yn well wrth

oleuni y dydd, os nad allai efe ddarbwyllo ei

dad i newid ei fwriad.

Adn. 3. Safaf gerllaw fy nhad yn y maes]

Lle yr arferai Saul rodio bob bore er mwyn ei

iechyd, a lle y cynghorasai Jonathan Dafyddi
ymguddio, fel y gallai adrodd iddo yn ddioedi

ganlyniad ei eiriolaeth o flaen ei dad.

Adn. 4. Na pheched y brenin yn erbyn ei

was] Wrth ei ladd ef ac yntau yn ddieuog, yr

hyn a fuasai hefyd yn bechod yn erbyn Duw;
herwydd ni ìohechodd efe i'th erbyn di—

trwy anufyddhau i'th orchymynion na thra-

chwantu dy orsedd ; ac o herwydd bod ei

weithredoedd ef yn dda iawn i ti—raegys

lladd Goliath pryd yr oedd pawb ereiU yn
arswydo rhagddo; gyru yr ysbryd drwg i

gilio oddiwrth Saul yn fynych ; lladd dau

gant o'r Philistiaid i ddial ar elyniou y bren-

in ; arwain byddinoedd Saul yn erbyn y Phil-

istiaid, a'u gorchfygu hwy amrai weithiau ; a

gv»?eithredu yu fí"yddlon, doeth, a Uwyddiannus

yn mhob gwasanaeth a ymddiriedasai Saui

iddo.

Adn. 5. Canys efe a osododd ei einioes yn
ei law] Hyny yw, yn agored i'r peryglon

mwyaf, (gwel ar Barn. xii. 3,) wrth fyned i

ymladd â'r cawr Goliath, yr hwn a darawodd

ac a laddodd efe. A'r Arglwydd a wnaeth

iachawdwriaethfawr i holl Israel—yn lladd-

iad Goliath trwy ofí'erynoliaeth Dafydd, yr

hyn a fu yn achos i'r Philistiaid íFoi rhag Is-

rael, pen. xviii. 51, 52. Ti aH gwelaist—yr

oeddit ti dy hun yn y lle, yn dyst o hyn oli

;

ac a lawenychaist—o herwydd fod Duw wedi

codi y fathr a Dafydd yn mhlith dy ddeil-

iaid. Paham gan hyny y pechi yn erbyn

gwaed gwirion—trwy ladd y fath ddyn defn-

yddiol yn ddiachos?

Adn. 6. A Saul a wrandawodd ar lais Jon-
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7 A Jonathan a alwodd ar Dafydd

;

a Jonathan a fynegodd iddo ef yr holl

eiriau hyn, A Jonathan a ddyg Da-
fydd at Saul ; ac efe a fu ger ei fron

ef megys cynt,

8 A bu chwaneg o ryfel : a Dafydd a

aeth allan ac a ymladdodd yn erbyn

y Philistiaid, ac a'u tarawodd hwynt
â lladdfa fawr; a hwy a ffoisant rhag-

ddo ef.

9 A'r drwg ysbryd oddiwrth yr Ar-

glwydd oedd ar Saul, pan oedd efe yn
eistedd yn ei d â'i waewffon yn ei

law : a Dafydd oedd yn canu â'i

law.

10 A cheisiodd Saul daro â'iw^aew-

ffon trwy Dafydd, yn y pared : ond efe

athan\ Yr hwn a ddadleuasai drog Dafydd
mor ragorol ; ao a dyngodd—a wnaeth Iw dif-

rifol na leddid Dafydd, gan alw yn ol ei or-

chymyn y dydd blaenorol, adn. 1. Ond os

oedd efe yn tyngu yn onest y pryd hyn, dan
Iwyr argyhoeddiad o'r drwg o ladd Dafydd,
buan y gwisgodd hyny ymaith, fel y cawn
weled cyn diwedd y bennod hon.

Adn. 7. A Jonathan a ddyg Dafydd at

Saul] I'r llys, ac i'wswydd yno megysgynt;
a chymerai Saul arno dderbyn ei fab-yn-

nghyfraith yn gariadus ac anrhydeddus.
Adn. 8. A bu chwaneg o ryfel] Rhwng Is-

rael a'r Philistiaid ; a Dafydd a aeth allan—
iiid ymddengys i'r naiU na'r llall o'r ddwy
blaid ddwyn allan eu hoU luoedd, pe amgen
Abner, fel tywysog y filwriaeth, a aethai all-

an ; ac a'u tarawodd hwynt â lladdfa fawr
—trwy i'r Arglwydd ei ailuogi ef i ddial ar ei

elynion, y rhai o hyd a flinent Israel.

Adn. 9. A'r drwg ysbryd, ^c] Darfu i

Iwyddiant Dafydd yn erbyn y Philistiaid ad-

fywio cenfigen ac eiddigedd Saul, nes yr aeth

yn wallgof eilwaith fel o'r blaen ; a diamau
i'r diafol ddal ar y cyfleusdra hwn i'w gy-
nhyrfu yn waeth : gwel ar pen. xvi, 14, &c.

A'i waewffon yn ei Laio—yr hon a gymerasai
efe gyda bwriad i ladd Dafydd, neu ynte a
ddaliai efe yn ei law fel teyrnwialen, yn ar-

wydd o'i awdurdod brenhinol. A Dafydd
oedd yn canu ä'i law— ni csgeuluasai efe

ei ddyledswydd, er y gwyddai am ei berygl.

Adn. 10. A cheisiodd Said daro â'i loaeic-

ffon trwy Dafydd] Fel y gwnaethai unwaith
o'r blaen, pen. îviii. 11 ; 07id efe a giliodd—
canfu Dafydd ei amcan efmewn pryd ; a chan
ei fod yn ddyn cyflym a bywiog, efe a neid-

iodd oddiwrth y delyn cyn i'r waewffbn ei gyr-
aedd, ac felly hi a soddodd yn y pared.
Adn. 11. ì'w loyliedef] Nad elai allan yn

y nos ; ac i'w ladd e/ y bore—ond paham na
buasent yn ei ladd ef yn y nos ? Am y bydd-
ai raid iddynt felly dori i mewn i'r 't trwy
drais, yr hyn a ofynai beth amser i'w gyflawni,
ac a wnai drwst, ac a roddai gyfleusdra i Da-
fydd glywed a dianc. Ac heblaw hyny, os

yraosodent arno yn y nos yn ei wely, gallent
teliy ladd Michal yn ei le ef mewn camgy-
meriad ; ac am hyny barnai Saul fod yn well
aros nes y caent oleuni y dydd, fel y gallent

a giliodd o ydd Saul; ac yntau a
darawodd y waewffon yn y pared. A
Dafydd a ífôdd, ac a ddiangodd y nos
hòno.

] 1 Saul hefyd a anfonodd genadau i

d Dafydd, i'w wylied ef, ac i'w ladd ef

y bore : a Michal ei wraig a fynegodd
i Dafydd, gan ddywedyd, Onid achubi
dy einioes heno, y fory y'th leddir.

12 11 Felly Michal a ollyngodd Da-
fydd i lawr trwy ffenestr : ac efe a
aeth, ac a ffôdd, ac a ddiangodd.

13 A Michal a gymerodd ddelw, ac
a'i gosododd yn y gwely ; a chlustog
o Jlew geifr a osododd hi yn obenydd
iddi, ac a'ê gorchuddiodd â dillad.

14 A phan anfonodd Saul genadau

fod yn sicr o hono. A Michal ei icraig a
fynegodd i Dafydd—hi agafodd hysbysrwydd
y Ileddid ef dianoeth oddiwrth Jonatban ei

brawd, neu ryw gyfaill arall yn y Uys ; neu
ynte hi a gasglai byny trwyiddi ganfod gwyl-
wyr ei thad o amgylch ei th'.

Adn. 12. Felly Michal a ollyngoddDafydd
i lawr trioy ffenestr] Fel y goUyngwyd yr ys-

píwyr yn Jericho a Phaul yn Damascus, Jos,

ii. 15, Act. ix. 25. Gollyngwyd ef i lawrond
odid trwy ffenestr yn nghefn y t}', tra yroedd

y gwylwyr yn edrych ar ol y porth o 'flaen y
t, Ue yr oedd yn naturiol iddynt ddysgwyl i

Dafydd ymddangos ; ac felly efe a flòdd yn
ddiangol at Samuel i Ramah, adn. 18.

Adn. 13. A Michal a gymerodd ddehc]
ITeb. terajìhim. Os delw i'w haddoli oedd
hon, neu i ddeioinio tx\\yàà\, rhaid ei bcd gan
Michal yn ddiarwybod i'w gr ; canys ni

oddefasai efe y fath bethau o fewn ei d. Pa
beth bynag oedd y ddelw hon, rhaid ei bod ar
lun dyn ; canys bwriedid hi i arddangos gAvr
claf yn ei wely. Dywed Abarbinel ac Aben-
dana fod gwragedd yn yr amseroedd hyny yn
arferol o gael Uuniau wedi eu gwnenthur ar
ddelw eu gwr, fel, pan fyddai eu gwr oddi
cartref, y galìent gael eu delw hwynt i edrych
aini. Os yw byny yn wir, gall mai delw o'r

fath ynia oedd eiddo Micbal ; neu ynte nad
oedd ond math ar addurn teuluaidd. Ac n'i

gosododd yn y giccìy—yn ngwely Dafydd, fel

yr ymddaiighosai mai Dafydd ei hun ydoedd.
A chhistog offeic geifr a osododd hi yn oben-
ydd iddi—am ei bod yn esmwyth i ddyn claf,

fel y fluantai hi fod Dafydd yn awr ; neu ynte,

fel y tybia rhai, yr oedd y blewhyn yn hirion,

ac o'r un Uiw a gwallt Dafydd, ac wedi eu
gosod ar ben y ddelw, i'w gwneyd yn debyc-
ach i Dafydd. Ac a'i gorchuddiodd ä dilìad
—sef â dillad y gwely, dan yr esgus fod Da-
fydd yn glaf, ac mewn angen am orchudd felly

i'w gynhesu ; eithr y gwir ddyben oedd cuddio

y ddelw, rhag i'r cenadau ddeall nad Dafydd
oedd yno. Yr oedd hon yn ddyfais gywrain o

eiddo Michal i dwyllo y cenadau, ac i arafu
eu hymchwiliad.fel ygallai Dafydd gael mwy
amser i ddianc rhag ei erlidwyr.
Adn. 14. A phan anfonodd Saul] Genadau

ereill yn y bore i ddala Dafydd, ar ol clywed
gan 7 lleiU nad aethai efe allan o'i d ;' hi a
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i ddala Dafydd, hi a ddywedodd, Y
mae efe yn glâf.

15 A Saul a anfonodd eilwailh gen-
adau i edrych Dafydd, gan ddywedyd,
Dygwch ef i fyny ataf íì yn ei wely,

fel y lladdwyf ef.

16 A phan ddaeth y cenadau, wele

y ddelw ar y gwely, a chlustog o fleiu

geifr yn obenydd iddi.

17 A dywedodd Saul wrth Michal,

Paham y twyllaist fi fel hyn, ac y go-

llyngaist fy ngelyn i ddianc? A Mi-
chal a ddywedodd wrth Saul, Efe a

ddyxvedodd wrthyf, Gollwng fi; onidê,

mi a'th laddaf di.

18 1í Felly Dafydd a ffôdd, ac a ddi-

angodd, ac a ddaeth at Samuel i lla-

mah; ac a fynegodd iddo yr hyn oli a

wnaethai Saul iddo ef. Ac efe a aeth

at Sarauel, a hwy a drigasant yn Nai-
oth.

19 A mynegwyd i Saul, gan ddy-

ddywedodd, Y mae efe yn glaf— darfu i'w

seich at Dafydd, a'i hofn am ei einioes ef, ei

thueddu i ddywedyd celwydd noeth, yn yr hyn
nid ydys i'w chyfiawnhau na'i hefelychu.

Adn. 15. A Saul a anfonodd eilwaith gen-
adau i edrych Dafydd] Ni fynai Saul i'r cen-

adau hyn gymeryd gair Michal fel y gwnaeth

y lleill, ond raynu ei lueled ef eu hunain, a'i

ddwyn i fyny ato ef yn ei wely, fel y gallai

efe ei ladd ef â'i ddwylaw ei huu ; yr hyn a
allai ei wneyd yn hawdd, os oedd Dafydd yn
ihy glaf i godi.

Adn. 16. J. phan ddaeth y cenadau] I'r

ystafell, a throi o honynt ddillad y gwely o'r

neilldu ; wele y ddelw ary gwely—fel y nod-

wyd adn. 13, a Dafydd ei hun wedi fifoi ym-
aith yn ddiogeler canol y nos o'r blaen.

Adn. 17. A dywedodd Saul wrth Michal]
Ar ol i'r cenadau diweddaf fynegu i Saul yr
hyn a welsent yn ngwely Dafydd, efe a aeth

ei hun i d ei ferch, neu ynte galwodd am dani

hi ato ef i'r llys. Paham y twyllaist fi fel

hyn—trwy osod delw yn y gwely, a dywedyd
mai Dafydd oedd yno yn glaf, pan yr oeddit

ti dy hunan wedi ei ollwng ef i ddianc? A
Michal a ddywedodd wrth Saul—i'w hamddi-
fFyn ei hun am y twyll a wnaethai â'i thad.

Gollwngfi, onidé' mi à'thladdaf di—yr oedd

liyn yn anwiredd hollol, ac yn tueddu yn fawr

i niweidio cymeriad Dafydd. Nid oedd ef

wedi bygwth lladd neb, yn enwedig lladd ei

anwyl wraig. Ond yr oedd ar Michal, druan,

ofn cynhyrfu ei thad ei hun i'w lladd hi, os

cyfaddefai hi y gwir wrtho.

Adn. 18. Felly Dafydd affódd—at Samuel
i llarrìah] I gael rhyw addysg a chysur gan-

ddo ef yn ei gyfyngder, a rhau yn ei weddiau

;

a thybiai hefyd y byddai ar Saul gywilydd
cyíiawni ei fwriadau gwaedlyd yn ngwyddfod
gr mor hybarch a Samuel. A hwy a drig-

asant yn Naioth—yn ddedwydd a chariadus

gyda'u gilydd.

Adn. 19. A mynejwyd ì Saul] Gan ryw
yspíwyr ag oeddynt wedi myned ar hyd y
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wedyd, Wele, y mae Dafydd yn Nai-
oth o fewn Ramah.

20 A Saul a anfonodd genadau i

ddala Dafydd. A phan welsant gy-
nulleidfa y proff'wydi yn proff'wydo,

a Samuel yn sefyll wedi ei osod ar-

nynt hwy, yr oedd ar genadau Saul
Ysbryd Duw, fel y proffwydasant
hwythau hefyd.

21 A phan fynegwyd hyn i Saul, efe

a anfonodd genadau ereiU ; a hwy-
thau hefyd a broffwydasant. A thra-

chefn danfonodd Saul genadau y
drydedd waith ; a phrotî'wydasant

hwythau hefyd.

22 Yna yntau hefyd a aeth i Ra-
mah ; ac a ddaeth hyd y fifynnon fawr
sydd yn Sechu : ac efe a ofynodd, ac a
ddywedodd, Pa le y mae Samuel a
Dafydd? Ac un a ddywedodd, Wele,

y maent yn Naioth o fewn Ramah.
23 Ac efe a aeth yno i Naioth yn

wlad i chwilio am dano. Wele, y mae Da-
fydd yn Naioth o fewn Ramah—Ramah yd-
oedd enw bryn neu fynydd, ar ba un yr oedd
dinas o'r un enw yn sefyll ; a Naioth ydoedd
'ysgol y proffwydi' yn neu gerllaw Ramah,
lle yr oedd Samuel yn brif athraw. Yr oedd

y gyfraith luddewig yn cael ei hefrydu yma,
ac yr oedd yn mhob ystyr yn goleg crefyddol.

Adn. 20. A Saul a anfonodd genadau i

ddala Dafydd] Heb un parch ganddo i gref-

yddoldeb y lle, na phresenoldeb Samuel. A
phan welsant gynulleidfa y proffwydi yn
proffwydo—yn rhwym mewn ymarferiadau
crefyddol, megj^s canu mawl i Dduw, gweddio
aruo, &c. ; a Samuel yn sefyll wedi ei osod
arnynt hwy—i'w haddysgu a'u cyfarwyddo
yn yr ymarferiadau hyny

; yr oedd ar gen-

adau Saul Yshryd Duw — cyfranogasant

hwythau o'r un dylanwad, ac ymunasant yn
yr un gwaith, ac felly attaliwyd hwynt rhag

ymaflyd yn Dafydd.
Adn. 21. A phan fynegwyd hyn i Saul]

Fod ei genadau ef, yu lle dala Dafydd, wedi

troi i broffwydo yn Naioth ; efe a aìifonodd

genadau ereiU— y rhai a dybiai efe yn fwy
cymhwys i'r gorchwyl na'r rhai cyntaf; (í

hwythau hefyd a broffwydasant—yn lle dala

Dafydd, daliwyd hwy eu hunain, yn gystal

a'r trydydd cwmni o genadau, gan ddylauwad
Ysbryd Duw ; trwy yr hyn y gosododd efe

anrhydedd ar feibion ac ysgol y proffwydi, ac

y danghosodd ei awdurdod ar ysbrydoedd dyn-

ion.

Adn. 22. Tna yntau hefud a aeth i Ea-
mah] Ar ol i Saul gael ei siomi yn ei genad-

au, efe a benderfynodd fyned i Ramah ei hun,

fel y gallai dywallt ei gynddeiiiogrwydd ar

Dafydd, os nid ar Samuel hefyd am ei lochesu

ef ; ac a ddaeth hyd y ffynnonfawr sydd yn
Sechu—ond odid ar riw y ddinas,"pen. ix. 11.

Adn. 23. Ac arno yntau hefyd y daeth Ys-

hryd Duw] Daetli ai no ef ar y ffordd, tra na

ddaethai ar ei genadau nes iddynt gyraedd i

Naioth : ac yn hyn mynai Duw argyhoeddí
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A

Eamah. Ac arno yntau hefyd y
daeth Ysbryd Duw ; a chan fyned yr
aeth ac y profFwydodd, nes ei ddyfod
i Naioth yn Ramah.

24 Ac efe a ddyosgodd ei ddillad,

ac a broffwydodd hefyd gerbron
Samuel ; ac a syrthiodd i lawr yn
noeth yr holl ddiwrnod hwnw, a'r

holl nos. Am hyny y dywedent,
Ä yäyw Saul hefyd yn mysg y
proflfwydi ?

PEmOD XX.
DAFYDD a ffôdd o Naioth yn
Ramah ; ac a ddaeth, ac a ddy-

wedodd gerbron Jonathan, Beth a
wnaethum i? beth yw fy anwiredd ?

a pheth yw fy mhechod o flaen dy

Sanl ynfydrwydd ei fwriadau yn erb}Ti Da-
fydd, a'i fod ynddynt hwy yn yniladd yn
erbyn Duw ei hun. Proffwrjdodd nes ei

ddyfodiNaíoth—ac hefyd ar ol c)raedd yno,

fel y mae yn amlwg oddiwrth yr adnod nesaf

;

hyny yw, dechreuodd ganu, moliannu, a neidio,

yr un modd a'r lleiU. Fel hyn gofalodd Duw
am ei ddiarfogi ef mewn pryd, fel nad allai

wneyd dim niwed i Dafydd pan ddeuai i'r

Ue.

Adn. 24. Ac efe a ddyosgodd ei ddillad]

Sef ei ddiUad brenhinol, yr hyn, yn ddiarwybod
iddo ef, a arwyddai symudiad y frenhiniaeth

oddiwrtho ; ac a hroffwydodd hefyd gerbron
Samnel—megys y g^v-naetliai ar hyd y íiordd

ato ef. Nid yw hyn yn annghyson à pen. xv.

35, Ue y dywedir ' nad yuiwelodd Samuel
mwyach â Saul hyd ddydd ei far^Aolaeth ;

'

canys Saul a ymwelodd â Snmuel yma, ac nid
Samuel â Saul. Ac a syrfhiodd i lawr yn
ìioeih—me^^Ti rhyw fath ar bêr-lewyg, heb ei

wisg frcnhinol am dano, na'i arfau mih\rol, na
dim ond ei hyhc neu ei grys ; yr hoU ddiwr-
nod hwnw a'r holl nos—fel hyn yr oedd Duw
yn ei gadw ef megys mewn cadwynau, nes i

Dafydd gael digon o amser i ffoi o'i gyraedd,
yr hyn a wnaeth efe, peu. xx. 1. Ä ydyw
Saul hef.yd yn mysg y proffwydi 'ì—y liiae

yr un ddiareb ag a ddefnyddiwyd o'r blaen,

])en. X. 11, 12, yn cael ei hadrodd yma drachefu.

Yr oedd yn rhyfedd gweled Saul }'n mysg y
proffwydi y pryd hyuy, ond y mae yn Üawer
rhyfeddach yn awr, ar ol ei holl elyniaeth i

Dafydd, ac wedi iddo ddigio Sanuiel a Duw.
Ond gwnaeth Duw Saul yn rhyw fath ar

broffwyd, fel y gallai wneyd Dafydd yn dcyrn.

PEN. XX. Adn. 1. A Dafydd a ffôdd o
Naioth] Tra yr oedd Saul mewn math ar

gyíTrawd jìèr-lewygol yn Naioth, rhedodd Da-
fydd at Jonathan i Gibeah, yr hwn oodd yuo
yn y llys. Beth a wnaethym i ?—fel pe dy-
wedasai, A fedri di ddywedyd pa beth a
wnaethym i ddigio dy dad mor fawr, pan v
niae efe o hyd yn ceisio fy Uadd i ?

Adn. 2. Na ato Dìiw; ni byddifarw] Nid
yw fy nhad yn meddwl dy ladd di. Tybiai
^onathan nad allai fod iran ei dad un bwriad

2 L

dad di, gan ei fod ef yn ceisio fy
einioes i ?

2 Ac efe a ddywedodd wrtho, N"a
ato Duw ; ni byddi farw : wele, ni

wna fy nhad ddim, na mawr na
bychan, heb ei fynegi i mi : paham
gan hyny y celai fy nhad y peth hyn
oddiwrthyf fi ? N"id felly y mae.

3 A Dafydd a dyngodd eilwaith,

ac a ddywedodd, Dy dad a yr yn
hysbys i mi gael ffafr yn dy olwg
di ; am hyny y dywed, Na chaed
Jonathan wybod hyn, rhag ei dristâu
ef : cyn wired a bod yr Ai'glwydd
yn fyw, a'th enaid dithau yn fyw,
nid oes ondmegis cam rhyngof fi ac
angau.
4 Yna y dywedodd Jonathan wrth

drwg yn erbA-n Dafydd, o herwydd y Uw a
dyngasai efe wrtho ef ei hun, pen. xix. 6 ; ac

na wnai efe, modd b}-nag, ddim niwed i Dafydd
heb yn gyutaf fynegu i Jonathaji. Paham
gaii hyny y celai fy nhad y peth hyn oddi
tcrthyf 'fi Ì—y mae atebiad Dafydd yn yr
adnod nesaf yn ddigon o resMTia ])aham. Nid
felly y mae—ymddengys oddiyma na wyddai
Jonatlian ddim am waith Saul yn taflu v
waewftbn ato, adn. 10, nac am y gwylwyr
oddeutu t Dafydd, adn. 11—14, nac am y
cenadau a aufonasai efe i Naioth, adn. 20, 21."

Adn. 3. A JJafydd a dyngodd] I gadam-
hau i Jonathan wirionedd y ])eth, fod ei dad
yn ])enderfynu ei ladd ef Yr oedd yr achos
yn ddigon ])wysig iddo ef dyngu o'i her\vvdd ,

ac nid ewyllNsiai Dafydd g}huddo Saul wrth
ei fab, ond ar } saU gadíu-naf. Dy dad a yr
yn hyshys i mi gael ffafr yn dy olwg di—èin
bod ni ill dau yn gyfeiÙion gwirioneddol. Üs
na wyddai Saul am y cyfammod a vnaed
rhyngdd}nt, ]ìen. xviii. 3 ; eto efe a wyddai eu
bod yn gyfeillion oddiwrth yr Inn a ply\\sai

ei dad ganddo, pen. xix. 4, 5. Am hyny if

dywed—d}ma y rheswm paham y celodd dy
dad ei fwriad g\\aedlyd oddiwrthyt ti, sef anj
ein bod ni yn gyfeillion. Xa chacd Jonathan
wyhod hyn, rhag eidristâu ef—y fath olygiad
haolionus a boneddigaidd a dd.yry Dafydd yma
ar ymddygiad Saul tuag at Jonathan ei fab !

Ni ddywed efe mai creulonueb ac annghyf-
iaw nder y weithred, neu fi-ad a dichell ei dad,
a barai i Saul ei chelu oddiwrîh Jonathan ;

eithr ei gariad tyner ef at ei fab, 'rhng ei

dristàu ef
!

' Cyn wired a bod yr Arglwydd
yn fyw, a'th enaid dithau yn fyw—dyma
eiriau y llw, netfy 'tyngu' a grybwyllir yn
nechiv yr adnod ; nid oes ond megys cani
rhyngof tì ac angait '.—y mae augau yn fy
ymyl, a'm heinioes yn y perygi mwyaf Niìl
oedd ond un cam rhyngddo ac an>rau jian da-
rawodd Saul }• waew tlon yn y ]>aiviì ; na dim
ond trwch y mur rhyugddo a nuirw olaeth pryd
yr oedd y lleiddiaid o amgykh ei d, pen. xix.

10, 11 ; ac ui wnaeth efe ond prin ddiimc rhag
Snul ei hun yn Naioth, heb son am y cenadau
ereill a ddaethent yno i'w ddala ef.

Adu. 4. Yna y dyicedodd Jonafhan] Gau
257



Dafyäd a Jonathan 1 SAMUEL XX. yn ymgyfammoäi.

Dafydd, Dywedbeth yiü dy ewyllys,

a mi a'i cwblhaf i ti.

5 A Dafydd a ddywedodd wrth
Jonathan, Wele, y dydd cijntaf o'r

n'iis yiv y fory, a minau gan eistedd

a ddylwn eistedd gyda'r brenin i

fwyta : ond gollwng fì, fel yr ym-
guddiwyf yn y maes hyd brydnawn
y trydydd dydd.

6 Os dy dad a ymofyn yn fanwl

am danaf
;
yna dywed, Dafydd gan

ofyn a ofynodd genad genyf íì, i

redeg i Bethlehem, ei ddinas ei hun:
canys aberth blynyddol sydd yno i'r

holl genedl.

7 Os fel hyn y dywed efe, Da

;

heddwch ///cZcí i'th was : ond os gan
ddigio y digia efe, gwybydd fod ei

írjà ef ar ddrwg.
8 Gwna gan hyny drugaredd á'th

gredu erbyn hyn fod bywyd Dafydd yn y
perygl m\vyaf. Dyiced heth yio dy eicyllys

—beth a fyni di i mi ei wneutíuir mewn trefn

i ddiogelu dy fywyd, neu droi llid fy nhad

oddiwrthyt ?

Adn. 5. Wele, y dydd cyntaf o'r mis yio y
fory] Yr oedd misoedd yr luddewon yn
dechreu gyda'r lloer newydd, ar ba ddÌA\Tnod

yr ofFrymènt aborthau neiUduol, gan wledda

âmynt": gwel Num. x. 10, a xxviii. 11—14.

A minaugaìi eistedd a ddylwn eistedd gydu'r

brenin i fwyta—yn ol yr arferiad gwastadol

ar y dydd nodedig hwnw, trwy ei fod yn un o

deûlu 'y brenin, fel mab-yn-nghyfraith iddo.

Ond gollwng fi—efe a ewyllysiai i Jonathan

ei esgusodi ef y tro hwnw ríiag dyfod i'r wledd

frenhinol ; canjs ymddengys fod ganddo ef

awdurdod i wneutimr hyny yn absenolbeb ei

dad, yr hwn oedd eto heb ddychwelyd o Naioth.

Hyd hrydnaum y trydydd dydd—\mn v

byddai Jonathan wedi cael digon o amser i

ddeall meddwl ei dad.

Adn. G. Dafyddgan ofyn a ofynoddgenad

gewjf fi i r'edeg ì Be'thlehem] Ei ddinas

enedigol, lle yr oedd eì dad a'i frodyr o hyd yn

byw, yr hon òedd yn sefyll oddeutu 13 o filldir-

oèdd "i'r deau o, Gibeah! Y mae yn debygol

fod Dafydd wedi çíieì gwahoddiad gan ei dad i

fyned adref y tro liwn, i gyfranogi o'r wledd

gyda'i frodyr ; ac felly nad oedd efe yn rhoddi

cèlwydd yii ngenau t^onatlian. Canys ahcrth

hlyriyddòl syddyno i'r holl genedl—Saes. 'i'r

holl ^deidu' sef' teulu Pafydd a Jesse. Yr
oedd yn arferiad gan aelodau teuluoedd duw-

iol gyfarfod â'u gilydd unwaiti^ yn y flwyddyn,

ar ryw ddydd arbenig fol liwn, i giodfoii Duw
am ei drugareddau neillduol iddynt oll trwy y
flwyddyn : felly yr oedd y dydd hwn, yn

nheulu Jesse, n "yl flynyddoi yn gystal ag

yn yl fisol.

Adn. 7- Osfel hyn y dyicedefe, Dd] Neu
bob peth yn burion ; heddicchfyddi'th was
—bydd ei foddlonrwydd ef i mi fyned i ym-
welêd â'm teulu yn arwydd fod Uid Saul wedi

darfod : ond os gan ddigio y digia efe—
wrtliyf fi am fyned, ac wrtliyt tithau am fy
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was ; canys i gyfammod yr Ar-
glwydd y dygaist dy was gyda thi

:

ac od oes anwiredd ynof fi, lladd di

fi ; canys i ba beth y dygi fi at dy
dad?

9 A dywedodd. Jonathan, Ka ato

Duw liyny i ti: canys, os gan wybod
y cawn wybod fod malais wedi ei

barotôi gan fy nhad i ddyfod i'th

erbyn, onis mynegwn i ti ?

10 A Dafydd a ddywedodd wrth
Jonathan, Pwy a fynega i mi ? neu
beth os dy dad a'th etyb yn arw ?

11 ^ A dywedodd Jonathan wrth
Dafydd, Tyred, ac awn i'r maes.
A hwy a aethant ill dau i'l" maes.

12 A Jonathan a ddywedodd wrth
Dafydd, O Arglwydd Dduw Israel,

wedi i mi chwilio meddwl fy nhad,
yn nghylch y pryd hivn y fory, 7ieu

ngoUwng, bydd h}Tiy yn arwydd sicr ei fod ef

fyth yn meddwl fy lladd i.

Aíin. 8. Gwna gan hyny drugaredd a'th

icas] Trwy osod y ddyfais hon mewn gweith-

rediad, a mynegu i nii dueddfryd Saul fcuag

ataf ; canys i gyfanimod yr Arglwydd y
dygaist dy was—yr hvt-n a wnaed yn enw ac

yn ofn yr Arglwydd, gan alw amo ef i fod yn
dyst o'n cywirdeb ynddo, ac yn ddialydd ar y
neb a'i torai, pen. xviii. 3. Ac od oes amoir-

edd ynoffi—os gweli fy mod i yn fradwT yo.

erbjTi y llywodraeth neu einioes dy dad, yna
Uadd fi dy hun. Canys i ha heth y dygifi at

dy dad—i ddyoddef marwolaeth greulawn

ganddo ef yn ei lidiogrwydd, heb iddo chwilio

pa un a ydwyf yn euog ai peidio ?

Adn. 9. Na 'ato Duw hyny i tí] I mi dy
ladd fy hun, na'th ddwyn at fy nhad i'th ladd,

na pheidio mynegu i ti falais fy nhad i'th

erbvn, os caMTi wybod am dano.

Àdn. 10. Pwy afynega i mi?] Hyny yw,

pa fodd y cai Dafydd wybod pa un ai da ai

drwg fyddai atebiad Saul, fel y nodwyd ar

adn. 7? Neu heth os dy dad a'th etyh yn
arw ?—gan y byddai feUy yn beryglus neu yn
anmhosibl i Jonathan ddyfod ato et ei hun, i

bwy araU y geUid ymddiried y genadwri ?

Àdn. 11. Tyred, ac awn i'r maes] Fel y gaU-

ent ymddyddan yn Uaw^nach ar y mater hwn,

heb i weision Sau'l yn y Uys aUu eu clywed.

Adn. 12. O ÄrgÌicy'dd Dduw IsraelF]

Ymddengys mai math ar ddolef ddisA'mwth

yw y geiriau hyn, nid anarferol dan gyflroad

inawr, neu Ue y byddo serch wedi ei aflonyddu

yn sydyn. Y mae y ddolef hon, modd bynag,

i'w hystyried fel apeHad at Dduw, yr hwn
oedd n sylwi arnynt,^c yn dyst rhyngddynt

;

ac y mae yn awgrymu y fath dynerwch a

chywirdeb na weUr ond anfynych hyd yn nod

rhwng cyfeiUion mynwesol. Fel pe dywedasai

wrtho, gan godi ei olygon i'r nef, 'A fydd i mi,

yr hwn wjí yn dy garu mor fawr, gael fy ys

tyried yn aUuog i dori fy nhyfammod â thi
!

'

Wedi i mi chirilio meddicl fy nhad—& deall

ei dueddfryd ef gyda golwg amat. Fel pe dy-

wedasai, üs daioni fydd tuag atat, nii a'i
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drennydd ; ac wele, os daioni fydd
tuag at Dafydd, ac oni anfonaf yna
tat ti, a'i fynegi i ti

;

13 Fel hyn y gwnel yr Arglwydd
i Jonathan, ac ychwaneg : os da
fydd gan fy nhad wneutlmr drwg i

ti
;

yna y mynegaf i ti, aô a'th

ollyngaf ymaith, fel yr elecii mewn
heddwch : a bydded yr Arglwydd
gyda thi, megys y bu gyda'm tad i.

14 Ac nid yn unig tra fyddwyf fi

byw, y gwnai drugaredd yr Argl-
Wydd â mi, fel na byddwyf fi marw :

15 Ond hefyd na thor ymaith dy
drugaredd oddiwrth fy iih i byth

;

na chwaith pan ddistrywio yr Ar-
glwydd elynion Dafydd, bob un
oddiar wyneb y ddaear.

16 Felly y cyfammododd Jonathan
â th Dafydd ; ac efe a ddyivedodd,
Gofyned yr Arglwydd hyn ar laAV

gelynion Dafydd.

mynegaf i ti, fel y gallot fod yn dawel ; os

dncff, golhngaf di ymaith, fel y gallot fod yn
ddiogel, adn. 13. Fel hyn efe a'i gwaredai ef

oddiwrth ddrwg, os ydoedd yn wirioneddol

;

ac oddiwrth ofn drwg, os nad oedd ond
dychyniygol.

Adn. 13. Fel hyn i/ ywnel yr ArgUcydd i

Jonathan, ac ychicaneg] RÌiodded yr Ar-
glwydd gos]) drymach arnaf nag y gaUaf ei

hadrodd, os bydd i mi ymddwyn yn anflyddlon

a bradychns i ti. A bydded yr Arylwydd
gyda thi—i'th ddiogehi a'th hvyddo ; meyys y
bu gyda'm tad i—gynt, er ei fod yn a^r wedi
cilio oddiwrtho. Ymddengys oddiyma y
gwyddai Jonathan y ])ryd hyn fod yr Ar-
glwydd wedi bwriadu y frenhiniaeth i Dafydd.

Adn. 14. Ac nid yn unig tra fgddwyf li

byw] Ar ol i Jonatlian ei rwymo ei hun i fod

yii ífyddlon i Dafydd, y mae efe yma yn
rliwymo Dafydd i fod yn ftyddlon iddo yntau,

os byddai efe byw pan godid Dafydd i'r orsedd.

Ygwnai drugaredd yr Argìwydd d mi—sef

y drugaredd gyfammodol, yr hon y cytunwyd
ami yn enw yr Argh\ydd, ac yn ei wyddfod
ef. Fel na byddicyf 'fi

marw—fel na laddot

fi, fel yr arferai tywysogion o linell arall

wneuthur â j^herthynasau y linell flaenoi-ol,

oddiwrth ba rai y trosghvyddesid y frenhin-

iaetli iddyut hwy.
Adn. 15. Ond hefyd na ihor ymaith dy

drugaredd oddiwrth fy nh i byth] Meddw 1

Jonathan yw, fod y cyfammod hwn i fod nid
yn unig rhyngddynt hwy ill dau yn bersonol,

ond liefyd rhwng bafydu a hiliogaeth Jonathan
ar ei ol ef.

Adn. 16. Felly cyfammododd Jonathan á
th JJafydd] Nid yn unig â Dafydd ei hun,
eithr à'i d ef hefyd ; fel na fyddai i frodyr

Dafydd, na'i had y rhai oeddynt eto yn ei

Iwynau ef, niweidio Jonathan na neb o'i hil-

iogaeth. Os personol oedd y cyfammod rhyng-
ddynt o'r blaen, ])en. sN'iii. 3, y mae yr ad-

newyddiad h^yn o liono yn helaethach, ac yn

17 A Jonathan a wnaeth i Dafydd
yntaü. dyligu, o herwydd efe a'i

carai ef : canys fel y carai ei enaid
ei hun, y carai efe ef.

18 A Jonathan a ddywedoddwrtho
ef, y fory yiu y dydd cyntaf o'r mis :

ac ymofynir am danat ; o herwydd
fe fydd dy eisteddle yn wâg.

19 Ac wedi i ti aros dridiau, yna
tyred i waered yn fuan ; a thyred i'r

lle yr ymguddiaist ynddo ^an oedd

y pcth ar icaith, ac aros wrth faeîti

Ezel.

20 A mi a saethaf dair o saethau
tua'i ystlys ef, fel pes goUyngwn
hwynt at nôd.

21 Wele hefyd, mi a anfonaf lanc,

gan ddywedyd, Dos, cais y saethau.
Os gan ddywedyd y dywedaf wrth y
llanc, Wele, y sacthau o'r tu yma i

ti, dwg hwynt
;
yna tyred di : canys

hcddwch sydd i ti, ac nid oes dim

c}-meryd i mewn eu hiliogaeth liwy hefyd o'r

ddau du, Gofynedyr Argìwydd 'hyn àr Utw
gelynion Dafydd—scf ar law hiliogaeth
Jonathan. Nid yw Jonathan yn son dim vma
am i'r Argh\ ydd gos])i ochr Dafydd, os byildai
i Dafydd neu ei had dori y cyfamnuHl hwn :

yr oedd ef fel ])e buasai yn ofni yn yhüdd i'r

holl anflSddlondeb fod ò'i du ei hun," ac nid o
du Dafyild.

Adn. 17. A Jonathnn a tcnaeth i Dafydd
yntau dyngy] Ar ol i Jonathan dyngu ìhv o
ftyddlondeb i Dafydd a*i d, y mae efe am i

l>afydd dyngu lhv o ftyddíondeb i Jonathan
a'i d, am fod yn angenrheidiol i gyfammod
gael ei sicrhau gan y ddwy bhiid. O'herwì/dd
efe a"i carai ef—\'Â\y nid ofni Dafydd yr òedd
Jonathan wrth beri iddo dyngu ; ond chwen-
nychai fod y rhwymau cryfaf o gyfeillgarwch
rhyngddo a dyn mor dda, o lienvydd ei yariad
dirfawTato: gwel ar j^en. xviii. Ì, 3.

Adn. 18. y fon/ yw y dydd ci/ntaf o'r
mis] Saes. 'y fory yw"^ y Üoer 'newydd : ' gwel
ar adn. 5. ' " ' '

Adn. 19. Ac ìcedi i ti aros dridiau] Yn
Bethlehem ond odid, adn. 6 ; yna tyred i

waered ynfuan—fel y byddot yno men pryd
i glywed yr arwydd oddà neu ddrwg, adn. 'ÌÎ,

22 ; lle yr ymguddiaist ynddo pan oedd y
peth ar waíth—sef yr un petli ; hyny yw, pa'n

yr oedd Jonathan yn eiriol dros Datydd o'r

blaen, neu yn ceisio cael allan feddl Saul,
pen. xix. 3. Ac aros icrth faen E:el—lle

ond odid yr oedd rliyw ogof neu ymguddfa.
Adn. 20. A mi a saethaf dair o saethau

tua'i ystlys ef] Sef ystlys y maen Ezel, fel pe
buasai yn ceisio saethu at nòd i jTiigynefino

à saethyddiaeth ; ac felly ni chreai un drwir-

dybiaeth yn meddwl neb.

Adn. 21. Wete hefyd mi a anfonaf lanc]
Cyn i mi saethu, i fod yno }-n barod ì godi y
saethau. Ac yr oedd Jonathan i beri i'r

saethau ddisgyn cyn cyraedd y bachgen, neu,
tr\vv dvnu ei fwa ^ti grvfach, i'w gvru hw"vnt
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ìiiwed, fel mai byw yw yr Arglwydd.
22 Ond os fel hyii y dywedaf wrth

y llanc, Wele y saethau o'r tuhwnt
iti; dosymaith: canys yrArglwydd
a'th anfonodd ymaith.

23 Ac am y peth a leferais i, mi
a thi, wele yr Arglwydd fyddo
rhyngof íi a thi yn dragywydd.

24 % Felly Dafydd a ymguddiodd
yn y maes. A phan ddaeth y dydd
cyntaf o'r mis, y brenin a eisteddodd
i fwyta bwyd.

25 A'r brenin a eisteddodd ar

ei eisteddfa, megys ar amseroedd
eraiU ; sef ar yr eisteddfa wrth y
pared : a Jonathan a gyfododd, ac
Abner a eisteddodd wrth ystlys

Saul ; a lle Dafydd oedd wâg.
26 Ac nid ynganodd Saul ddim

y diwrnod hwnw : canys meddyl-
iodd mai damwain oedd hyn ; nad
oedd efe lân, a'i fod yn aÜan.

tuhMTit iddo, fel y byddai yr achos jii gofyn.

0."? gan ddyioedyd y dywedaf icrúi y llanc,

Wele y saethau o'r tu yma i ti—wedi disgyn
ar y ddaear cyn cyraedd ato ; yna tyred di—
allan o'th loches ; canys bydd hyny yn arwydd
sicr fod heddwcli a diogelwch i ti oddiwrth SauL

Adn. 22. Ond os fel hyn y dywedaf wrtli

y Uanc] A thithau yn dy guddfa yn clywed
;

Wele y saethau o'r tuhwnt i ti—wedi eu
gyru lawer yn mhellach na'r fan lle yr oedd efe

yn eu dysgwyd ; dos ymaith—nior fuan ag y
medri o ífordd Saul ; canys felly y trefna yr
Arglwydd i ti wneuthur er achub dy fywyd.
Yr oedd hon yn ddyfais wedi ei threfnu yn
gall, rhag y byddai i Jonathan gael ei wylio
mor gaeth fel na chai efe gyfleusdra i fynegu i

Dafydd tnvy air o'i enau ; tra y gwyddai y
gallai fyned allan gyda'r llanc i ymberíFeithio

iiiewn saethyddiaeth.

Adn. 23. 'Wele yr Arglwyddfyddo rhyngof

fi.
a thi yn dragywi/dd] Yn dyst o'r cyfam-

mod hwn, ac ya ddialydd ar bwy bynag o'n

teuluoedd a'i torai o genhedlaeth i genhedlaeth.

Adn. 24. Felly Dafydd a ymguddiodd yn
y maes] Ar yr amser gosodedig, sef prydna'WTi

y trydydd dydd ; oblegid y mae yn debyg iddo

f}'ned i Bethlehem y prydnawn h-wTiw, cyn i

Saul ddyfod adref ó Naioth, adn. 6, 19. A
j)han ddaeth y dydd cyntaf o'r mis—yr hwn
oedd tranocth, adn. 5.

Adn. 25. A'r brenin a eisteddodd ar ei

eisteddfa—wrth y jJared] Yn mhen y bwrdd,
gan feddiannu y Ue mwyaf anrhydeddus fel

brenin ; a Jonathan a gyfododd—oddiwrth
ystlys Saul, i roddi ei le i fyny i Abner,
tywysog y filwriaeth ; a gallwn feddwl fod yn
dda ganddo fod encyd oddiwth ei dad yn awr,

rliag iddo gael cemod ganddo am oUwng Da-
fydd ; a Lle Dafydd oedd wâg—yr liyn a

ganfyddid yn hawdd, trwy nad oedd ond
pedwar o gwbl i fod wrth fwrdd y brenin, tra

yr oedd amrai yn gwledda yn yr un ystafell,

ond wrth fvrddau ereill ond odid.
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27 A bu dranoeth, yr ail dydd
o'r mis, fod Ue Dafydd yn wâg. A
dywedodd Saul wrth Jonathan ci

fab, Paham na ddaeth mab Jesse
at y bwyd, na ddoe na heddyw ?

28 A Jonathan a atebodd Saul,

Dafydd gan ofyn a ofynodd i mi am
gael myned. hyd Bethlehem :

29 Ac efe a ddywedodd, Gollwng
fi, atolwg ; o herwydd i'n tylwyth
ni y mae aberth yn y ddinas, a'm
brawd yntau a archodd i mi fod
yno : ac yn awr, o chefais íFafr yn
dy olwg, gâd i mi fyned, atolwg, fel

y gwclwyf fy mrodyr. herwydd
hyn, ni ddaeth efe i fwrdd y brenin.

30 Yna y llidiodd digter Saul yn
erbyn Jonathan ; ac efe a ddywed-
odd wrtho, Ti fab y gyndyn wrth-
nysig, oni wn i ti ddewis mab Jesse

yn waradwydd i ti, ac yn gywilydd
i noethder dy fam ?

Adn. 26. Canys meddyliodd mai damwain
oedd hyn] Neu rywbeth wedi dygwydd i'w

wTieuthur ef yn aflan yn ngolwg y gyfraith

seremonîol, ac felly yn anaddas i ddyfodii

blith dynion am y diwrnod hwTiw, ac yn
enwedig i gyfranogi o'r aberth hedd, adn. 5.

Adn. 27- A hu dranoeth] Gan nas gollid

gwybod yn sicr y pryd hyny pa amser yn
gynihwys y newidiai y lleuad, cedwid weithiau

ddau ddiwrnod o yl a gwledd, fel, os byddai

dyn yn aflan y dydd cyntaf, y cai efe ymlan-

hau erbyn yr ail ddydd. Paham na ddaeth

mab Jesse at y btoyd ?—wrth i Saul alw Da-
fydd yn fab Jesse, pryd yr oedd yn fab-yn-

nghyfraith iddo ef ei hun, yr oedd yn dangos

ei ddirmyg amo ef yn ngAvydd pawb. Na doe

na heddyw—yr oedd ef wedi meddwl mai ei

aflendid a'i cadwasai yn ol ddoe ; ond gan y
gallasai ymlanhau erbyn yr hwyr, fel ag i fod

yn làn dranoeth, efe a ryfeddai beth a allai fod

yr achos o'i absenoldeb y ddau ddiwrnod.

Adn. 28. Dafydd yan ofyn a ofynodâ i

mi] Hyny yw, a ofynodd yn daer. Ym-
ddengys fod gan Jonathan, trwy ei fod yn
nesaf at y brenin, a bod Dafydd yn cyfeirio

ato, alhi i ganiatau ei gais : gwel ar adn. 6.

Adn. 29. I'n tylwyth ni y mae aberth] Yr
aberthau hyn oeddynt wleddawl. Ar ol i'r

anifel gael ei oflrwm i Dduw, ac i'w waed gacl

ei dywallt ger ei fron ef, ymborthai y gwa-

hoddedigion ar ei gig. A'm brawd yntau a

archodd i mi fod yno—ond odid Ehab, ei

frawd hynaf, yr hwn oedd âg awdurdod ganddo

i wahodd.
Adn. 30." Ti fah y gyndyn lorthnysif/]

Heb. 'ti fab y gwrtíiryfel cyndyn.' Yn
waradwydd i ti—trwy y bydd iddo ef fyned

i'r frenhiniaeth yn dy le di. Ac yn yywilydd
i noethder dy fam—trwy na cha hi yr an-

rhydedd o fod yn fam i frenin. Neu efe a

awgrymai na.s gallai y fath adyn dirywiedig fod

yn fab iddo ef, ond y rhaid ei fod yn ffrwytli

godineb ei fam, nen yn fab iddi o ddyn arall.
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31 Canys tra fyddo mab Jesse yn
fyw ar y ddaear, ni'th sicrheir di

na'th deyrnas : yn awr gan hyny
anfon, a chyrch ef ataf ; canys marw
a gaift' efe.

32 A Jonathan a atebodd Saul ei

dad, ac a ddywedodd wrtho, Paham
y bydd efe marw ? beth a wnaeth
efe?

33 A Saiil a ergydiodd y waew-
ffon ato ef, i'w daro ef. Wrth hyn

y gwybu Jonathan fod ei dad ef

wedi rhoi ei fryd ar ladd Dafydd.
34 Felly Jonathan a gyfododd

oddiwrth y bwrdd mewn llid dig-

llawn, ac ni fwytaodd fwyd yr ail

dydd o'r mis : canys drwg oedd
ganddo dros Dafydd, o herwydd i'w

dad ei waradwyddo ef.

35 ^ A'r bore yr aeth Jonathan
i'r maes erbyn yr amser a osodasai
efe i Dafydd, a bachgen bychan
gydag ef.

36 Ac efe a ddywedodd wrth ei

fachgen, Ehêd, cais yn awr y
saethau yr ydwyf fi yn ei saethu.
Ä'y bachgen a redodd : yntau a

saethodd saeth y tuhwnt iddo ef.

Adn. 31. Ni'th sicrheir di ná'th deyrnas\
Ni byddai Jonatlian yn sicr o'r deyraas, na'r

deyrnas yn sicr iddo yntau.

Ádn. 32. Beth a imaeth efe] I haeddu
marw? II eb sylwi dini ar y dditnaeth a
daflasai Saul ar Jonathan ei hun, efe a ewyllys-
iai aniddiiì'yn diniweidrwydd 1 )atydd.

Adn. 33. A Said a ergi/diodd waeìrffon
ato ef] Yr hon a jjadwai wrth ei law i ladd
Dafydd. Mor tíyfnewidiol yw dyn ! Fynyd
yn ol, danjíhosai Saul bryder luawr ani sicrhau

y frenhiniaeth i Jonathan
; yn awr efe a ani-

canai ei ladd ef ;Vi law ei hun ! Wrth hi/n t/

gwyhu Jonathan—i;an iddo tíynysr ar hìdd èi

fab, efe a ddeallai ei fod vn benderfrnol i hidd
Dafydd.
Adn. 34. Ac ni fwytaodd ficyd] Yr oedd

ei fynwes yn rhy h\wn o lid at ei dad, a jrofid

yn achos DafydiÌ, fel nad oedd yn addas iddo
jryfranogi o'r aberth j)e öfalhisai. O henrt/dd
i'ir dad ei iraradiryddo ef—tswy ei ddifrio, a

clieisio ei ladd, adn. 30, 33 ; neu waradwyddo
Dafydd, trwy ei alw yn fab Josse, adn. 27-
Adn. 35. A'r bore yr aeth Jonathan i'r

macs] I gyflawiii yr arwydd ag }- penderfynwyd
amo, adn. 20—22.

Adn. 3G. Yntati a saethoddsaethytuhìrnt
iddo ef] I arwvddo fod i)ervu:l i Dafvdd oddi-
wrtli Saul, adn.' 22.

Adn. 37. Llefodd Jonathan ar ol y hach-
gen] Nid yn gyniaint fel y clywai y bachg-en,

eithr fel v clvwai Dafvdd vn ei ymiifuddfa,
adn. 19. * "

Adn. 38. Cyfiyma, hrysia, na saf] Er yr
ymddangliosai ibd y ueiriau Inni yn cael eu
Ìlefaru wrth y bachgen, er hvnv wrth Dafvdd

37 A phan ddaeth y bachgen hyd
y fan yr oedd y saeth a saethasai
Jonathan, y llefodd Jonathan ar ol

y bachgen, ac a ddywedodd, Onid
yw y saeth o'r tuhwnt i ti ?

38 A llefodd Jonathan ar ol y
bachgen, Cyflyma, brysia, na saf.

A bachgen Jonathan a gasglodd y
saethau, ac a ddaeth at ei feistr.

39 A'r bachgen ni wyddai ddim :

yn unig Jonathan a Dafydd a wydd-
ent y peth.

40 A Jonathan a roddodd ei oífer

at ei fachgen, ac a ddywedodd
wrtho, Dos, dwg y rliai hyn i'r

ddinas.
41 ^ ^'r bachgen a aeth ymaith

;

a Dafydd a gyfododd oddiwrth y
dehau, ac a syrthiodd i lawr ar ei

wyneb, ac a ymgrymodd dair
gwaith. A hwy a gusanasant bob
un cu gilydd, ac a wylasant y naiU
wrth y llall ; a Daf^'dd a ragorodd.

42 A dywedodd Jonathan with
Dafydd, Dos mewn heddwch : yr
hyn a dyngasom ni ein dau yn enw
yr Arglwydd, gan ddywedyd, Yr
Arglwydd fyddo rhyngof fi a thi, a

y Ileferid hwy, i arwyddo niai tr«T flbi ar frvs

y gallai efe ddiogelu ei fywyd.
Adn. 39. A'r bachgen ni iryddai ddim]

Am ddyben y saethu, na bod Dafydd yn y
maes.

Adn. 40. A Jonathan a roddodd ei offer]
Ei fwa a'i gawell saethau. Dtrg y rhai ht/ii

i'r ddiuas—fel y gallai ef gaei mynyd neu
ddau i ymddyddan à Dafydd yn absenoldeb v
Uanc.

Adn. 41. Ac a syrthiodd i latrr ar ei

tryneì)] Ar ol iddo yn gAntaf ATnirrymu i

Jonathan dair gwaith, o barch iddo fel tywysog
a chyfaill. A htry a gusanasant bob un eti

gdydd—>'n brawf adnewAddoI o'u g^nr sercli

;

ac a trylasant—^M-th feddwl eu bod fel hyn
ya yinadael à'u gilydd am byth, er dim a
wyddent. ^4 Dafydda ragorodd—hyny yw,
a dywalltodd fwy o ddagrau, ac a waeddai yn
uwih. Fe allai ei ioti yn r o dymher dyner-
ach, neu nwydau cryfach, na Jonathan. Ac
heblaw ymadael i\ Jonathan, yr oedd Dafydd
yn gorfod Amadael à'i ^^Taig, ei berthynasau,
a'i wlad ; a'r hyn oedd yn fwyaf ])oenus o'r

cwbl, yr oedd yn gorfod ymadael àg allorau ei

Dduw, ac ordinhadau crefydd.

Adn. 42. A dytredodd Jonathan] Canys
}T oedd tristwch Dafydd yn orniod iddo ef allu

dywedyd gair. Dos uietrn heddtrch—dan
nawdd a bendith Duw. }> ht/n a dyngasotn
ni ein dau—mynai Jonathan ì Dafydd Voiì vn
berftaith dawel ei feddwl am y cyfammod ag
oedd rhyngddynt hwy, y cadwai efe hwnw o'i

du ef yn gwbl tfyddlon a dihalog byth : gwel
ar adn. IG—23, a .wiii. 3. Ac efe—sof Da-
fvdd, a aoth vniaith am oi fvwvd i Nob, j>en.
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rhwng fy liad i a'th had dithau,

safed hyny yn dragywydd. Ac efe

a gyfododd ac a aeth ymaith : a

Jonathan a aeth i'r ddinas.

PEISÍNOD XXI.

YÎ^A y daeth Dafydd i Xob at Ahi-
melech yr offeiriad. Ac Ahime-

lech a ddychrynodd wrth gyfarfod

â Dafydd ; ac a ddywedodd wrtho,
Pahain yr ydivyt ti yn unig, ac heb
neb gyda thi ?

2 A dywedodd Dafydd wrth Ahi-
melech yr oífeiriad, Y brcnin a orch-

ymynodd i mi beth, ac a ddywedodd
wrthyf, Na chaed neb wybod dim
o'r peth «m yr hwn y'th anfonais,

ac y gorchymynais i ti : a'r gweis-
ion a gyfarwyddais i i'r lle a'r lle.

3 Ac yn awr beth sydd dan dy
law ? dod i mi bum torth yn fy llaw,

neu y jpetli sydd i'w gael.

4 A'r oífeiriad a atebodd Dafydd,
ac a ddywedodd, Nid oes fara cyff-

xxi. 1 ; a Jonathan a aeth Ì'r ddinas—sef

i Gibeah, at ei deulu ei hun.

PEN. XXI. Adn. 1. YnaydaethDafydd
i Kob~\ Dinas ofFeiriadol yn llwyth Benjamin,
oddeutu 1.5 niilldir i'r troglcdd-orllewin o Jeru-

salem. Ymddengys íbd y tabernacl wedi cael

eì svmud yma ; ac yma yr aeth Dafydd am
ychydig seibiant a Uonyddwch. At Ahiniehch
yr o'eiriad.—yr h\m oedd yr archoífeiriad.

'ýr oedd Ahimelech yn frawd i Ahiah, (a

-grvbwyllwyd })en. xiv. 3, yr hwn oedd yn awr
wedi marvi,) ac yn ganlynydd iddo yn yr

^archoífeirîadaeth. Ac Ahimelech a ddiichryn-

.odd—trwy iddo feddwl fod rhywbeth o'i le,

wrth iddo weled mab-yn-nghyfraith y brenin

lieb ei osgorddlu brenhinol gydag ef Pahani
yr yduryt ti yn unig ?—ymddengys oddi\\Tth

'adn. 4, 5, a Marc ii. 25, 26, fod ríiyw lanciau

gyda Dafydd, y rhai ond odid a anfonasai

Jonathan ar ei ol ef i weini iddo ; eto yr oedd

Dafydd wedi gadael y i'hai hyn mewn lle o'r

neiÜdu ])an yr aeth at yr archoôeiriad gyntaf,

fel y dywcd efe adn. 2.

Ádn. 2. Y hrenin a orchymynodd i ìni

beth] Yr oedd hyn yn anwircdd noeth, yn cael

ei ddywedyd oddiar ofn a newyn, ac arweiniodd

i'r canlyniadau mwyaf dychrynllyd. Cymerai
arno ei fod ar ryw neges ddirgel dros Saul, yr

hwn nid oedd ncb i'w wybod ; ac i'r dyben i'w

gyflawni yn gyfrinachol, dywedai iddo anfon

ei weision o'r neilldu.

Adn. 3. Bcth sydd dan dy laio ?] Pa fwyd
-sydd genyt a cUi ci roddi i ini ? Dod i nii

bum iorth yn fy llaw—i'w cymeryd g}'dag

ef iddo ci livm, ac i'r gwcision a adawsai yn

y lle a'r Ue. Neu y peth sì/dd i'w yacl—
os nad oedd ganddo bum tortn, cymerai Da-
fydd lai na Ijyny, neu ryw ymborth arall yn
niíîyg bara.

Adn. 4. Nid oes fara cyffrcdin] Y ftith ag
262

redin dan fy llaw i ; eithr y mae
bara cysegredig : os y llanciau a
ymgadwasant o'r lleiaf oddiwrth
wragedd.

5 A Dafydd a atebodd yr offeiriad,

ac a ddywedodd wrtho, Diau attal

gwragedd oddiwrthym er's dau
ddydd neu dri, er pan cychwynais
i ; llestri y llanciau hefyd ydynt
santaidd, a'r hara sydd megys cyff-

redin, îe, petai wedi ei gysegru
heddyw yn y llestr.

6 Felly yr oífeiriad a roddodd iddo

ef y hara santaidd : canys nid oedd
yno fara, ond y bara gosod, yr hwtl

a dynasid ymaith oddigerbron yr
Arglwydd, i osod bara brwd yn y
dydd y tynid ef ymaith.

7 Ac yr oedd yno y diwrnod hwnw
un o weision Saul yn aros gerbron
yr Arglwydd, a'i enw Doeg, o Ed-
omiad, y penaf o'r bugeiliaid oedd

gan Saul.

8 [[ A dywedodd Dafydd wrth

ydoedd yn ymboi'tli cyffredin i ddyn ; eithr '?/

ìnae bara cysegredig—sef y 'bara gosod,' adn.

6, Marc ii. 26, y rhai a elwir hefyd yn ' fara

dangos,' Exod. xxv. 30. Os y llanciau a

ymgadwasant—yr oedd yn angenrheidiol i

bawb a fwytiient o'r bara cysegredig feddu yr

un purdeb seremoniol ag a ofynid yn yr offeir-

iaid. barch i Daf}'dd nid yw efe yn ei enwi

ef, eithr cyfeiria yn unig at burdeb y Uanciau.

Adn. 5. Er's ilau ddydd neu dri] Cyhyd

ag a ofynai y gyfraith, Exod. xix. 15 ; canys

yr oeddynt wedi ymadael â'u cartref er's cy-

hyd a hyny. Llestri y llanciau hefyd ydynt

santaidd—y mae eu cyrff yn ddeddfol làn

:

gwel ar 1 Thes. iv. 4. Â'r hara sydd megys

cyffredin—^edi iddo unwaith gael ei gymeryd

oddiar y bwrdd, neu oddigerbron yr Arglwydd,

gall yr ofteiriad a'i deulu ei fwyta, j^a mor

ddiweddar bynag )' pobwyd ef. Neu, fol y
darllenir diwedd yr adnod hon ar ymyl y dda-

len, ' yn enwedig gan fod heddyw fara arall

wedi ei gjsegru ati y llestri.' Hyny yw, gan

fod bara newydd wedi neu yn nghylch cael ei

osod ar y brdd y dydd hwnw, nid oedd yr

hen faradda i ddim oiid ì'm' fwytamegys bara

cytì'redin. Ymddengys oddiwrth hyn mai v

sahhoth ocdd y dìwmod hwnw : gwel Lef.

xxiv. 8.

Adn. 6. Felíy yr offeiriad a roddodd iddo

ef y bara santàidd] At yr amgylchiad liwn

y cyfeiria ein Harglwydd, Marc ii. 25, i'r dy-

ben i ddangos nad yw troseddiad o'r ddcddf

seremonTol yn bechadums me'wn achosioii o

wir angcnrlièidrwydd. I'r ofteiriaid yn unig

yr ocdd bwyta y bara gosod yn gyfreithlon ;

ònd yr oedd" Dafydd a'i gymdeitliion yn new-

vnu,*ac nis gcllid cael bara arall ar y pryd, ac

àm hyny darfu iddo ef a'i gyfeiUion fwyta o

hono yn ddibeciiod.

Adn. 7. Yn aros gerhron yr Arglwydd]

Yn y babeU, naiU ai àm ei boii yn ddydd sab-
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Ahimelech, Onid oes yma dan dy
law di waewfFon, neu gleddyf? canys
ni ddygais fy nghleddyf na'm harfau
chwaith i'm llaw, o herwydd bod
gorchymyn y brenin ar ífrwst.

9 Adywedoddyr oífeiriad, Cleddyf
Goliath y Philistiad, yr hwn a ledd-

aist ti yn nyífryn Elah ; wele ef

wedi ei oblygu mewn brethyn o'r tu

ol i'r ephod : o chymeri hwnw i ti,

cymer ; canys nid oes yma yr un
arall ond hwnw. A Dafydd a ddy-
wedodd, JSTid ee& o fath hwnw ; dyro
ef i mi.
10 •[[ Dafydd hefyd a gyfododd,

ac a fíodd y dydd hwnw rhag ofn

Saul, ac a aeth at Achis brenin Gath.
11 A gweision Achis a ddywedas-

both, pryd nad allai deitliio uwchlaw milldir,

Act. i. 12 ; neu ynte i gyflawni rhyw adduned
a \raaethai, neu i gael ei lanhau oddiwTtli ryw
halogrwydd a gawsai. A'i enw Docg—Ed-
omiad o genedl, ond nid wedi ei broselytio i'r

grefydd luddewig.

Ádn. 8. hcricydd hod gorchijmyn y
brenin ar ffrwst] Efe a gymerai amo mai yr

achos paham y daethai oddicartref heb gleddyf

nac un arf arall ganddo oedd, am nad oedd
ganddo amser i fyned i'w d i'w ceisio, tr\vy

fod y brenin yn gwasgu arno i fyned ar ei

neges ar ft'rwst.

Adn 9. Cleddyf Goliath y PhiUstiad] Yr
hwn a gedwid yn y babell yn goftadwTÌaeth o

ddaioni Duw i Israel, pryd y rhoddodd efe y
cawr yn Uaw Dafydd, pen. xvii. 54. Wele ef
wedi ei oblygu mewn hrethyn o'r tu ol i'r

ephod—sef tu ol i'r fan lle y cedwid y gwisg-

oedd offeiriadol. Nid oes o fath hwnw—ond
odid ran mantioli a harddwch, nac un wedi
gvMieyd y fath wrolwaith a hwnw ; a byddai
cofio pa beth a wnaethai Dafydd à hwnw yn
foddion i gryfiiau éi ftydd tra y byddai yn ei

law.

Adn. 10. Dafydd—a ffôdd y dydd hwnw
rhag ofn Saul] Ìlhag ofn y dychwelai Doeg i

fynegu i Saul fod Dafydd yn Nob ; ac a aeth

at Achis hrenin (ìath—yr oedd Gath oddeutu
24 fiüdiroedd i'r gorllewin o Nob ; a hon
oedd dinas Goliath yr hwn a laddasui efe, a
chleddyf ])a un ydoedd yn awr yn ei law.

Dichon ei fod yn meddwl nad adwaenid ef yno

;

neu, gan fod Saul wedi troi yn elyn iddo, efe

a dybiai y byddai i'r Philistiaid ei ystyried ef

fel gelyn i Saul, ac felly ei dderbyn yn
Uawen.

Adn. 11. Onid hwn yio Dafydd brenin y
wlad9] Tybia rhai mai g\\\i\d y Philistiaíd
a olygir, a bod Saul wedi addaw y cai y neb a

laddai Goliath fod yn frenin ar y PhiÌistiaid.

Ond y mae yn debycach mai gwlad Canaan a
feddylir, a'u bod wedi dywed mai Dafydd
oedd i fod yn frenin yno ar ol Saul. Gwyddai
Uyswyr AcÌns pa fath un oodd Dafydd ; ac wrth
weled eu brenin yn tueddu i'w ddorbyn ef,

mynent ei berswadio i'r gwrthwpieb, rhag ofn

y troai Dafydd yn y diwodd yn fi-adwr iddyut

ant wrtho ef, Onid hwn yw Dafydd
brenin y wlad ? onid i hwn y canas-
ant yn y dawnsiau, gan ddywedyd,
Saul a laddodd ei filoedd, a Dafydd
ei fyrddiwn ?

12 A Dafydd a osododd y geiriau
hyny yn ei galon, ac a ofnodd yn
ddirfawr rhag Achis brenin Gath.

13 Ac efe a newidiodd ei wedd yn
eu golwg hwynt ; ac a gymerth arno
ynfydu rhwng eu dwylaw hwynt, ac
a gripiodd ddrysau y porth, ac a
ollyngodd ei boeryn i lawr ar ei farf

.

14 Yna y dywedodd Achis wrth
ei weision, Wele, gwelwch y g\vr yn
gwallgofì

;
paham y dygasoch ef ataf

fi?

15 Ai eisiau ynfydion sydd arnaf

oU. Onid i hwn y canasant—gwel ar pen.

xviii. 7-

Adn. 12. A Dafydd a osododd y gciriau

hyny yn ei galon] Wrth ddeaU fod Uyswyr
Achis yn ei adnabod, ac yn gwybod am ei

weithredoedd rhyfolgar ef, ac ond odid wedî
canfod cleddyf GoHath yn ei feddiant, efe a
ystyriodd ynddo ei Imn pa beth a alhii y can-

Ìyniad fod ; ac a ofnodd yn ddirfawr—rhag

y i^arai y brenin ei ladd ef, neu ei draddodi i

ddwylaw Saul.

Adn. \3. Ac efe a ncwidiodd ei wedd] Gan
fin-gamu a gAraoyd ystumiau yn eu golwg
hwynt ; ac a gymerth arno ynfydu—trwy
ymddwyn yn mhob peth fel d^Ti aUan o'i syn-

wyrau ; ac a gripiodd ddrysau y porth—gan .

eu crafu à'i owinodd fol pe buasai am ysgrif-

enu rliywbeth arnynt ; ac a ollyngodd ei

hocryn i lawr ar ei farf—gan falu ewyn a
glyfoerio fol gvvaUgofddyn. Tybia rhai fcnl

dycliryn Dafydd Modi ei daflu ef i wallgof-

rwydd gw irioncnldol, yn caeleiddylyn à j)hang-

au o'r liaint dygwydd (epilepsy) ; tra y tybia

eroiU, fol y dywedir }'n y testyn, mai ' c}nior}

d

anio ynfydu ' yr oodd efe, i'r dyben i allu

dianc o'u dwylaw hwynt. Nid oedd gamìdò
obaith am ei f}"svyd fol dyn synwyrol ; oithr

fol gwaUgofddyn goboithiai aUu dianc. Prin

y gaUwn foddwl fod dim ycí bochadurus ar yr
olwg yma yn ymddygiad Dafydd. Ei unig
amcan oodd cadw ei einioes, heb un bwria<.l i

niweidio ereiU : ac y mac y ddwy Siüni a íiy-

fansoddodd efe ar yr achlysur, (sef y xxxiv a'r

lvi,) yn dangos nad oedd efe mewn un modd ^

yn ddiftygiol o ymddibyniad dyladwy ar •

Dduw ar y pryd.

Adn. 14. ÌÌWé", gwelwch y gicr yn gwall-
goji] Neu, yn ol y Lxx, ' yn ddarostyngetlig

ì'r haint dygwydd.' Efe a ddywedai hyn i'w.

honniU hwy i edrych arno fel gwrthddrych o'û-

tosturi, vn hj'trach na'u digofaint, ac i'w es-

gusodi 01 hun am beidio ei niweidio. Pahani
y dygasoch ef atafji ?—nid oedd efe yn addas
i unrliyw wasanaoth yn y Uys nac yn y fyddin

;

ac nid oedd un rhoswm i'w latld fol gelyn, ac
yntau yn ddyn gwaUgofus.

Adn. 15. Ai eisiau ynfydion sydd arnaf

Jì ?] Dvwed vr luddewon fcK.l gA\Taie a monii,
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fi, pan ddygasoch liwn i ynfydu
o'm blaen i? a gaitf hwn ddyfod
i'm t i ?

PENNOD XXII.
A DAFYDD a aeth ymaith oddi

yno, ac a ddiangodd i ogof
Adulam : a phan glybu ei frodyr a

holl d ei dad ef hyny, hwy a aeth-

ant i waered ato ef yno.

. 2 Ymgynullodd hiefyd ato ef bob
g\vr helbulus, a phob gr a oedd
mewn dyled, a phob gr cystudd-
iedig o feddwl ; ac efe a fu yn
dywysog arnynt hwy : ac yr oedd
gydag ef yn nghylch pedwar cant o

wr.
3 ^[ A Dafydd a aeth oddiyno i

Acliis yn wallgofus ar y pryd ; ac felly yr oedd

gan y brenin fwy na digon o'r cyfryw yn ei d,
heb gymeryd ychwaneg. Gan hyny efe a

ollyngodd Dafydd ymaith heb wneyd dim
niwed iddo.

PEN. XXII. Adn. 1. ADafyddaddiang-
odd i ogof Adulam] Yr hon oedd amddiftynfa

gadam yn llwyth Juda, 1 Cron. xi. 15. Gan
ei bod yn llwyth Juda, a bod Dafydd yn i)er-

thyn i'r llwytii hwnw, dichon ei fod yn dys-

gwyl cyfarfod â rhyw gyfeillion yn y parthau

liyny. Y mae vn debyg fod ar bawb yn Is-

rael ofn derbyn Dafydd i'w t, gan mor gyn-

ddeiriog yr oedd Saul yn ei erbyn ; feUy gorfu

iddo ymguddio yn yr ogof hon am ryw yspaid

;

a meddylir mai yma y cyfansoddodd efe Salm
cxlii. A phan glgbu ei frodjjr a holl d ei

dad—ei fod yn ymguddio yn yr ogof hòno
;

hwy a aethant i waered ato ef yno—i'w

gysuro a'i gynorthwyo hyd y gallent ; neu
ynte i ymguddio rhag llid Saul, yr hwn a fynai

ddial ar ei deulu ef o achos Dafydd.

Adn. 2. Ymgymdlodd hefyd ato ef boh

gwr helbulus] Rhai mewn amgylchiadau cyf-

}-ng trwy orthrwm neu groes-ragluniaethau ; a
2)hob gwr a oedd 7newn dyled—heb fodd i

dalu, ac yn cael eu gwasgu yn galed gan eu
gofynwyr; a pìiob gwr cystuddiedig o feddicl
— herwydd llywodraeth orthrymus Saul, neu
ryw amgyh-hiadau chwerwon ereiU. Nid ym-
ddengys íbd y rhai hyn yn ddynion o egwyddor
ddrwg ac anonest, yn j'muno â Dafydd i'r

dyben i dwyllo eu gofynwyr, ac er mwyn ys-

])eilio, fel y tybiodd rhai ; eithr dynion oedd-

ynt wedi eu darostwng i gyfyngder a thylodi

yn nhrefn dwyfol raghmiaeth, yr hyn sydd yn
cyfarfod yn fynych â'r dynion goraf, er mwyn
eu profì, eu darostwng, a'u diwygio. Ond os

nad oeddynt yn rhinweddol j^an y daethant at

Dafydd, y mae eu hoU ymddygiad dylynol yn
proft ddarfod eu gwneuthiir felly trwy ddys-

gyblaeth, dylanwad, a siamj^l eu tywysog. Ac
efe a /u yn dywysog arnynt hu-y—neu yn
tíaenor miìwraiud iddynt. Yn amddiftynol yn
unig y gweithredent bob amsyr ; a hwy a

fuont yn geidwaid y wlad : ni oddefai-Dafydd

iddynt un amser ruthro vn erb^n n^b ond

26i

Mispeh Moab ; ac a ddywedodd wrth
frenin Moab, Deled, atolwg, fy nhad
a'm mam i aros gyda chwi, hyd oni

wypwyf beth a wnel Duw i mi.
4 Ac efe a'u dyg hwynt gerbron

brenin Moab : ac arosasant gydag
ef yr holl ddyddiau y bu Dafydd yn
yr amddifìynfa.

5
"If
A Gad y proffwyd a ddywed-

odd wrth Dafydd, Nac aros yn yr
amddiífynfa ; dos ymaith, a cherdda
rhagot i wlad Juda. Felly Dafydd
a ymadawodd, ac a ddaeth i goed
Hareth.

6 ^ A phan glybu Saul gael
gwybodaeth am Dafydd, a'r gwr
oedd gydag ef (a Saul oedd yn aros

yn Gibeah dan bren yn Ramah, a'i

gel}Tiion Israel. Ymddengys fod ganddynt
obaith y deuai Dafydd cyn hir i'r frenhiniaetli,

ac felly y deuai daioni iddynt hwythau trwy
yndynu wrtho fel ei warchawdlu milwraidd.

Adn. 3. Deled, atolwg^fy nhad a'm mam
i aros gyda chici] Nis gallai Dafydd ym-
ddiried ei rieni o fewn cyraedd i Saul, a gwelai

y byddai yn annghyfleus iawn iddynt orfod

myned trwy holl ludded a pheryglon teith-

iau milwraidd ; ac am hyny ceisiai nodded
iddynt gan frenin Moab, hyd oni wypai efe pa
beth a ^\ nelai Duw iddo, j\\ yr hwn yr oedd ei

holl ymddiriad. Trwy fod brenin Moab mewn
annghydfod â Saul, (pen. xiv. 47,) a bod Da-
fydd wedi hanu o Ruth y Foabëes, efe a

obeithiai gael y ft'afr hon oddiar ei law. Y
mae gofal Dafydd am ei rieni oedranus yn
deilwng o bob clod ac efelychiad.

Adn. 4. Arosasant gydag efyr holl ddydd-
iau y bu Dafydd yn yr amddiffynfd] Neu
mewn amddiffynfeydd ; hyny yw, cyhyd ag

y bu Dafydd yn gorfod myned o le i le, ac o

amddiff"ynfa i amddiff'ynfa, i ymddiogelu. Ond
dywed yr luddewon i frenin Moab ladd tad a

mam Dafydd wedi hyu, a'i holl frodyr onid

un, yr hwn a achubwyd gan Nalias yr Ani-

moniad ; ac mai hyny yw y ' Ci redigiwydd

'

a briodola Dafydd i Nahas, 2 Sam. x. 2.

Adn. 5. A Gad y proffwyd a ddywedodd
icrth Dafydd] Nid ydym yn darUen dini am

y proff'wyd hwn o'r blaen ; a gall mai yn awr

y codwj^d ef gan Dduw i gynorthwyo a chyf-

arwyddo Dafydd. Nac aros yn yr amddi-

ffynfa—yn Mispeh Moab, nac mewn un am-

ddittynfa arall ; dos ymaith, a cherdda rhagot

i iclad Juda—ni chai efe aros yn ngwíad

Moab, rhag ei ddyeithro oddiwrtli ei genedl, a

rhag i'w ganlynwyr lithro i eihinaddoliaeth

:

rhaid iddo ddychwelyd i wlad Juda, i brofi a

chwanegu ei ff^ydd ef, ac i fod o wasanaeth i'w

wlad ei Imn, ac yn barod i'r frenliiniaeth ar ol

marwoLieth Saul. Ac a ddaeth igoedllareth

—sef coedwig yn Uwyth Juda, Ue ond odid yr

oedd UaM-er o ogofau yn gy.stal a choed.

Adn. 6. Dan bren yn 'Ramah] Neu, fel ar

ymyl y ddalon, 'dan Iwyn mewn uchclfa ;'
(fi

'wa'ewffon yn ei law—yn barod i'w amddiffyn

ei hun, neu ymo.sod ar ei elyn ; ac yn yr ani
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waewffon yn ei law, a'i holl weision

n sefyll o'i amgylch)
7 Yna Saul a ddywedodd wrth ei

weîsion oedd yn sefyll o'i amgylch,
Clywch, atolwg, feibion Jemini : A
ddyry mab Jesse i chwi oll faesydd,

a gwinllanoedd ? a esyd efe chwi oll

yn dywysogion arfiloedd, ac yn dy-

wysogion ar ganoedd

;

8 Gan i chwi oll gyd-fwriadu i'm

herbyn i, ac nad oes a fynego i mi
wneuthur o'm mab i gynghrair â

mab Jesse, ac nid oes neb o honoch
yn ddrwg ganddo o'm plegid i, nac
yn datguddio i mi ddarfod i'm mab
annog fy ngwas i gynllwyn i'm her-

b}^!, megys y dydd hwn ?

9 % Yna yr atebodd Doeg yr Ed-
omiad, (yr hwn oedd wedi ei osod
ar weision Saul) ac a ddywedodd,
Gwelais fab Jesse yn dyfod i Nob at

Ahimelech mab Ahitub.

seroedd hyny arferai brenhinoedd gario gwaew-
ffon yn eu llaw, yn arwydd o'u hawdurdod
brenhinol, yn lle teyrnwialen. A'i holl

weision yn sefyll o'i amgylch—sef ei yr
llys, neu ei warcliawdlu brenhinol.

Adn. 7. Clywch, atoln\q, fcihion Jemini]

Neu Benjamin. Gan fod Saul ei hun o Iwytli

Benjamin, y mae yn debyg fod y rhan fwyaf

o'i brif weision ef o'r un llwyth. A ddyry
mah Jesse i chwi oll faesydd a. gwinllanoedd
—fel yr oedd ef wedi gwneyd, neu ar fedr

gwneyd ? A esi/d efe chwi oll yn dywysogion
ar Jiloedd?—nid oedd Dafydd ei hun eto ond
tywysog ar o gylth pedwar cant, adn. 2 ; ac os

deuai yn frenin, rhoddai rai o'i Iwytli ei lum
mewn swyddau uchel felly, ac nid rliai o Iwyth
Benjamin.
Adn. 8. Gan i chwi oll gydfwriadu i'm

herbji/n] I guddio amcanion Dafydd oddÌAn-thyf,

os nid i'w gynorthwyo ynddynt. Gwelw n fel

y mae efe yn llawn drwgdyblau, ac yn arferyd

ystrywiau i ddadlenu pethau nad oeddynt yn
Ìjodoli ! Wneuthtr o'm mah i gynghrair â
mah Jesse—efe a dybiai fod Jonatlian wedi
ymgynghreirio à I)afydd i fyned yn erbyn
Saul, twry eu bod mor gyfeillgar ; a chyhuddai
ei wr llys o wybodaeìli o'r ])eth, ac o gelu y
fradwTÌaeth oddiwrtho ef. Ond y gwir yw, na
wyddent am ddim o'r fath ; eithr gwyddont i

Saul geisio Uadd Dafydd yn ddiachos, a Jona-
than ei fab hefyd.

Adn. 9. Yr hicn oedd wedì ei osod ar weis-

ion Saitl] Sef ar ei fugeiliaid ef, pen. xxi. 7-

Gwelais fah Jesse—ar ol clywed Saul yn galw
Dafydd yn fab Jesse, y mae Doeg yn ei alw ef

yr un modd, o ddirmyg ar Dafydd, ac i fodd-

hau Sauh
Adn. 10. Ac efe a ymgynghorodd drosto ef

â'r Arglwydd] Gan na chrybwyllwyd am
hyn o'r blaen, pen. xxi. 1—9, tybia rhai mai
celwydd Doeg oedd hyn ; ac y mae Dafydd yn
ei gyhuddo ef o gelwydd, Sahn lii. 3, 4, a cxx.

2, 3. Ac a roddfs fwì/d iddo í'f—sef v bara

2 .M

10 Ac efe a ymgynghorodd drosto

â'r Arglwydd ; ac a roddes fwyd
iddo ef : cleddyf Goliath y Philist-

iad a roddes efe hefyd iddo.

11 Yna yr anfonodd y brenin i

alw Ahimelech yr offeiriad, mab
Ahitub, a holl d ei dad ef, sef yr

offeiriaid oedd yn Nob. A hwy a
ddaethant oll at y brenin.

12 A Saul a ddywedodd, Gwrando
yn awr, mab Ahitub. Dywedodd
yntau, Wele fi, fy arglwydd.

13 A dywedodd Saul wrtho ef,

Paham y cyd-fwriadasoch i'm her-

byn i, ti a mab Jesse, gan i ti roddi

iddo fara, a chleddyf, ac ymgyng-
hori â Duw drosto ef, fel y cyfodai

yn fy erbyn i gynllwyn, megys
heddyw ?

14 Ac Ahimelech a atebodd y
brenin, ac a ddywedodd, Pwy yn
mysg dy holl weision di sydd mor

santaidd, yr hwn nid oedd rydd i neb fwyta o

hono ond 'yr ofteiriaid. CÌeddyf (roliath y
Philistiad a roddes efe hefyd iddo—yv h'wn

a gymerasai Dafydd oddiar Goliath i dori ei

beìi ûg ef Gwyddai Doeg yn burion mai o

barch i Saul y rÌioddodd Ahimelech y bara a'r

cleddyf i Dafydd, yr liwn a gymerai amo ei

fod wedi dyfod ar neges ato ef dros y brenin

:

ond mynai ef arddangos yr offeiriad fel yn
cynortliwyo Dafydd mewn bradwTÌaeth yn er-

bvn Saul. Gan nad oedd yr offeiriad i yni-

gvnc:liori à Duw dros neb llai ua brenin, y mae
yn amlwg mai amcan Doeg oedd cyhuddo Da-

hdd huni ei hun yn fi-enin, ac Ahimelech

o'i 2:vdnabod ef yn frenin, ac felly ddangos fod

y ddau mewn cynghrair i ddiorseddu Saul.

Adn. 11. Yiìa yr anfonodd y hrenin i ahr

Ahimeìech] I ateb drosto ei^un ; a hoU d
ei dad ef—sef jt offeiriaid o d Eli, y rhai y
bvgvthiasai Duw eu tori ymaith, pen. ii. 31 ;

])a fv2fvthiad, trwy gadwyn hynod o ddy-

gwyddiadau, oedd yn awr yn nghylch cael ei

gyflawni.
" Adn. 12. Gicrando yn awr, mab Ahitub]

Er ei fod fel archofteiria'd yn ail yn y deyma.s,

neu yn nesaf at Saul ei hun ; eto, o ddiystyr-

\vch arno, a digofaint ato, galwai Saul ef ' mab
Ahitub,' heb ei enw ei hun na'i swydd. Wele

fi, fì/ argìicydd—fel hyn rhoddai ef anrliydedd

dvlèdus i Saul, er na chawsai anrhydedd ; a

dànffhosai barodrwydd i wTtmdo yn ddiofn, am
fod ei gvdwvbod yn rhydd a dieuog, heb wybod
iddo wneyd dim yn erbyn ei frenin na neb

arall.

Adn. 13. Paham y cydfirriada^och i'm

herbyn i, ti a mah Jesse ?] Cyhuddai Saul ef o

ddinì llai trosedd na gwrthryfel a the^-rafrad-

wTÌaeth mewn undeb à Dafydd, yr hwn o ddir-

mvg a eilw efe yn fab Jesse eto, fel y galwasai

efê Ahimelech yn fab Ahitub o'r blaen.

Adn. 14. Py yn mys(/ di/ holl weision di

sydd mor fTyd'díon a l^afyddf] Ystyriai

Àhimelech t>'afvdd fel gwas ftVddlon i S»ul,

2ÔD
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fFj^ddlon a Dafydd, ac yn ddaw i'r

brenin, ac yn myned wrth dy orch-
ymyn, ac yn anrhydeddus yn dy d
di ?

15 Ai y dydd liivnw y dechreuais
i ymgynghori â Duw drosto ef ? na
ato Duw i mi. Na osoded y brenin
ddim yn erbyn ei was, nac yn erbyn
neb o d fy nhad : canys ni wybu
dy was di ddim o hyn oll, nac
ychydig na llawer.

16 A dywedodd y brenin, Gan
farw y byddi farw, Áhimelech, tydi
a holl d dy dad.

17 ^ A'r brenin a ddywedodd wrth
y rhedegwyr oodd yn sefyll o'i am-

ac ar neges drosto ef pan y daeth i Nob ; a

hyny oedd un achos o'r parch a dalasai efe
" iddo. Ac yn ddaw—neu fab-yn-nghyfraith

i'r brenin ; ac felly tybiai ei fod, wrth anrliyd-

eddu Dafydd, yn anrhydeddu Saul, a'r holl

deulu brenhinoL Ac yn wyned iwth dy
orchymyn—hyny yw, yn arfer a myned ; ac

felly nis gaUasai Ahinielech ^ybod nad fell}-

yr oedd yn awr, yn enwedig gan i Dafydd
ddywedyd felly wrtlio, pen. xxi. 2. Ac yn
anrhydeddus yn dy d di— fel dy fab-yn-

nghyfraith di a thywysog enwog ; a pha fodd

y gaüai Ahimelech feddwl fod yn feius iddo
yntau anrhydeddu gr felly ?

Adn. 15. Ai y dydd kwnw y dechreuais i

ymgynghori â Duw drosto ef?] Tybia Clarke

ac ereill fod hyn yn addefiad ddarfod iddo ym-
gynghori à Duw dros Dafydd, er na chrybwyllir
hyny yn yr hanes, pen. xxi ; a'i fod wedi
gwneyd yr un peth lawer gwaitii o'r blaen, pan
fyddai Dafydd }-n myned i ryfel, neu ar ryw
neges p'wysig arall dros y brenin : eithr ar yr
un pryd ni feddyliai fod dim niwed iddo
wneuthur hyny y tro di\\eddaf mwy na'r tro-

ion o'r blaen. Ond, fel y sylwa Benson, nid
yw y geiriau hyn yn cynwys o angenrheid-
rwydd fod Ahimelech wedi ymgynghori á Duw
dros Dafydd. Y mae yn wir i Doeg ei gyhuddo
ef o wneuthur hyny, adn. 10 ; ond gan na
chrybwylla yr hanesydd santaidd am ddim
o'r fath, y mae yn debyg mai ei gamgyhuddo
ef yn faleisus yr ydoedd, i'r dyben i gynhyrfu
llid y brenin yn fwy yn erbyn yr oft'eiriaid.

Gellir cyfieithu geiriau Ahimelech yn ddigon
naturiol, megys y sylwa Dr. Dodd, fel ag* i

gynwys gM'adiad hoUol o'r cyhuddiad :
' A

ddechreuais i y dydd hwnw ymgynghori â Duw
drosto ef ? na ato Duw—na wneuthym i, ac

ni wnaf ch\\aith.' Galhni feddwl hefyd, pe
buasai i'r oííeiriad ymgynghori ;\ Duw yn yr
achos, y datguddiesid iddo d\\yll Dafydd, a'i

anngliydfod ef â Saul. Na osodcd y hrenin
ddim yn erhyn ei was, nacyn erbyn neb o d
fy nhad—fcl ])q buasem ni wedi gwneyd rhyw-
beth i gynorthwyo Dafydd mewn gwrthrjfel
yn erbyn y brenin. Canys ni wybu dy was
di ddim hyn oll—nis gwyddai ef fod Dafydd
wedi gwneyd dim i ddigio Saul, na chwaith ei

fod yn fibi rhagddo, llai o lawcr ei fod yn
gwrthryfela vn ei erbvn of.

26G

gylch ef, Trowch, a lleddwch offeir-

iaid yr Arglwydd ; o herwydd bod
eu llaw hwynt hefyd gyda Dafydd,
ac o herwydd iddynt wybod íFoi o
hono ef, ac na fynegasant i mi. Ond
gweision y brenin nid estynent eu
llaw i ruthro ar offeiriaid yr Argl-
wydd.

18 A dywedodd y brenin wrth
Doeg, Tro di, a rhuthra ar yr ofFeir-

iaid. A Doeg yr Edomiad a drôdd,
ac a ruthrodd ar yr oífeiriaid, ac a
laddodd y diwrnod hwnw bump a
phedwar ugain o wr yn dwyn ephod
lian.

19 Efe a darawodd hefyd Nob,

Adn. 16. Gan farw y hyddi farw] Me^\Ti

atebiad llidiog i'r eglurhad gonest uchod, cy-

hoeddai Saul y ddedfryd farwol arno, heb ym-
gynghori â neb, na chymeryd amser i ystyried

y peth yn ddyladwy. Tydi a holl d dy dad
—yr oedd hwn yn benderfyniad creulon ac

annghyfiawn o du Saul ; canys pa beth a
wnaethai yr oíFeiriaid ereill i haeddu y fath

gosp ? Ond goddefodd Duw hyn i gyflawni ei

farn fygythiol ei hun ar d Eli, am anwiredd
ei feibion. Eithr nid oedd hyny yn esgusodi

dim ar Saul, nac yn Ueihau ei bechod ef;

canys cyflawni ei ddial annglnfiawn ei hun yr

oedd efe.

Adn. 17. Y rhedegioyr] Y rhai a arferent

redeg o'i flaen ef pan fyddai yn myned o le i

le ; ac a safent o'i amgylch ef yn awT, )ti barod

i redeg ar unrhyw neges. Trowch, a lleddwch

offeiriaid yr Arglwydd—addefai Saul eu bod

yn ofíeiriaid yr Arglwydd ; eto ni chai eu

swj'dd, eu diniweidrwydd, na'u Meistr mawr,
ei attal ef rhag eu Uofruddio ! herwydd
hod eu llaw hu-ynt gyda Dafydd—cyhuddiad

hollol ddisail oedd hyn, yn cael ei ddychymygu
gan Saul ei hun ; canys nis gellir meddwl y
gwyddai yr offeiriaid hyn ddim am ffbad Da-

f}'dd, a Ilai o lawer ei fôd yn gwrthryfela yn
eibyn Saul. Ond giceision y brenin nid es-

tynent eu llaw—ni oddefai eu cydwybod idd-

ynt wneyd y fath weithred erchyll : gwell oedd

ganddynt redeg y perygl o anufyddhau i'r

brenin, a'r canlyniad o'i lid ef, na bod yn euog

o'r fath bechod ysgeler.

Adn. 18. A dyiuedoddy hreninwrth Doeg]

Sef y gau-dyst yn eu herbyn hwy, yr hwn
ydoedd mor barod i gyflawni y \\eithred ag a

doedd Saul i'w herclii hi. A Doeg yr Ëd- ,,

omiad a drôdd, ac a ruthrodd ar yr offeiriaid >

—crybwyllir gwlad Doeg yma i sychu ymaith
'

ystaèn y gigy'ddiaeth erchyll hon oddiar genedl

Israel ; canys yr oedd gan yr Edomiaid elyn-

iaetli reddíol yn erbyn yr Israeliaid oll, ac, jn.

enwedig yn erbyn yr ofleiriaid. Ac a ladd-
\

odd y dirnod hwnio bimp a phedwar ugain '•

toyr—y mae y lxx yn darllen ' tri chant a

phump wr,' a Josephus ' tri chant a phump

a phedwar lígain.' Dichon fod yr 85 yn golygu

rhif yr ofteiriaid yn unig ; a bod y 305 yn cyn-

wys yr holl ofteíriaid a'u teuluoedd ; ac mai

385 oedd nifer lioll drigolion Nob. Yn dioyn
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dinas yr offeiriaid, â min y cleddyf,

yn r ac yn wraig, yn ddyn bach ac

yn blentyn sugno, ac yn cli, ac yn
asyn, ac yn oen, â min y cleddyf.

20 % Ond un mab i Ahimelech
mab Ahitub, a'i enw Abiathar, a

ddiangodd ac a ffôdd ar ol Dafydd.
21 Ac Abiathar a fynegodd i Da-

fydd, ddarfod i Saul ladd offeiriaid

yr Arglwydd.
22 A dywedodd Dafydd wrth Abi-

athar, Gwybûm y dydd hwnw, pan
oecld Doeg yr Edomiad yno, gan
fynegu y mynegai efe i Saul : myfì

a fûm achlysur marwolaeth i holl

dylwyth t dy dad di.

23 Aros gydami; nac ofna: canys
yr hwn sydd yn ceisio fy einioes i,

sydd yn ceisio dy einioes dithau

:

ond gyda mi y byddi di gadwedig.

ephod lian—hyny yw, yn meddu liawl i wein-

yddu y swydd santaidd. Neu dichon c'u bod
wedi gwisgo eu dillad oíFeiriadol o barch i Saul

with ymddangos gor ei fron.

Adn. 19. Efe a darawodd hefyd Nob]
Gallwn feddwl fod rhyw ddyniou creulon yn
cynoi-thMyo Doeg yn hyn ; eithr efe oedd y
prif weithredydd, i'r hwn yr yniddiriedasai

Saul y gyflafan erchyll. Yn wr ac yn trraif/,

éfc.—yr oedd hyn yn gyflawniad o'r bygythiad
yn erbyn t Eli, hiliogaeth yr hwn oedd yr

ofFeiriaid hyn : gwel j^en. ii. 31—36, a iii.

12—14. Pan orchymynwyd i Saul daro yr
Amaleciaid fel liyn, yr oedd ei galon ef y pryd
hyny yn ddigon tyner i arbed Agag, yn
nghyda'r goreuon o'i anifeiliaid, pen. xv. 3—9

;

ond yn awr )'r oedd yn ddigon caled i ddys-
trywio yr oll o'i genedl ei luin yn Nob, a'u

meddiannvi hefyd.

Adn. 20. Oiid vn mah i Ahimeìech, »V<'-]

Pan aeth Aliimelech a'r oft'eiriaid ereill at Saul,

y mae yn debyg iddo adael y mab hwn ar ol i

ofahi am y cysegr ; a chan iddo glywed ddar-
fod Uadd ei dad a"r holl ofleiriaid, eie a ddiang-
odd am ei fywyd at Dafydd, gan gymeryd
epliod yr arciiofleiriad ymaith gydag ef, j^en.

xxiii. 6, 9. Folly daeth Abiathar )n archotì'-

eiriad yn Ue ei dad, a ])harhaodd yn y swydd
hòno hyd amser Solomon.

Adn. 21. Ac Ahiafhar a fimegodd i Da-
fydd] Ond odid yn Ceilah, pen. xxiii. 6 ; neu
yn nghoed Jfareth, lle yr oedd ef a'i wr yn
ymguddio, adn. 5.

Adn. 22. (íiryhihn y dydd hiriuc] Pan
welodd efe Doeg yn Nob, yr oedd Dafydd vn
dra sicr yn -ei feddwl y byddai i'r EtUmüad
liwnw fynegu y ]>eth i Saul, er mwyn enuill

ffafr y brenin. Yíyti a fínn achly,'<ìir marirol-
aeth i holl dyìicyth t dy dad—uid yn fwr-
iadol, ond yn ddamweiniol, yr hyu oedd vn
ofid mawr i'w feddwl ef.

Adn. 23. Aros yyda mi : nac ofna] Cwehii
Dafydd fod Abiatliar nìewn ofn, er iddo ddiauc

;

ac i gysuro ei foddwh efe a'i himuogai i ai"os

gydag ef, gan addaw iddo y gwnai efe vr un

PENISrOD XXIII.

Y/'NA y mynegasant i Dafydd, gan
ddywedyd, Wele y Philistiaid

yn ymladd yn erbyn Ceilah ; ac y
maent hwy yn anrheithio yr ysgub-
oriau.

2 Am hyny y gofynodd Dafydd
i'r Arglwydd, gan ddywedyd, A âf

íi a tharo y Philistiaid hyn ? A'r
Arglwydd a ddywedodd wrth Da-
fydd, Dos, a tharo y Philistiaid, ac
achub Ceilah.

3 A gwr Dafydd a ddywedasant
wrtho ef, Wele, ni yn ofnus yma yn
Juda: pa faint mwy os awn i Ceilah,

yn crbyn byddinoedd y Philistiaid ?

4 Yua Dafydd eilwaith a ymgyng-
horodd â'r Arglwydd. A'r Argl-
wydd a'i hatebodd ef, ac a ddywed-

}TTidrech i ddiogclu einioes Abiatliar ag a wnai
i ddiogelu ei einioes ei liun. Gyda mi y hyddi
di yadicedig—yr oedd Dafydd yn credu yn
ddiysgog y gwaredai yr Arglwydd ei fywvd ef

o law Saul, i'w osod yn frcnin ar lí^rael, onidè
na buasai yn ]>eri ei eneinio ef ; ac aiu livnv

yr oedd yn gallu sicrliau i Abiatliar y byddai
yntau hefyd yn gadwedig tr^w ai-os gydaí ef.

Fel liyn cafodd Dafydd bresenoUleb yr arciioft-

eiriad gydag ef yn ei holl grw ydriadau, jr hyn
a fu yn g}'sur a Ues mawT iddo.

PEN. XXIII. Adu. 1. Wele y Phiìist-

iaid yn yinladd yn erhyu Ccihih] Dinas
gaerog yn llwyth Juda, yn agos i Eleutliero-

jìolis, ar y flbrdd i Hebron. Ac y maent hiry

yn anrheithio yr ysyulmriau—y rhai oeddynt
vn gylfredin yn y maes agored tu allan i'rdin-

asoedd, i'r dyben i gael gwynt i nithio. Ym-
ddengys i'r Philistiaid gael eu gwioli i liyu

wrtli ghweil fod Oatydd wedi aorfod tì'oi o'i

\\lad, a bod Duw wedi cilio oddiwrth S.iul.

Adn. 2. ilofynodd Dafydd i'r Aryhrydd]
Ond odid mewn gwcHldù trwy nad oedd Abi-
athar yr archofleiriad wedi dyfod à'r epliod eto

atoef, adn. C; o<Ulieithr y tybiwn, gyda Houbi-
gant, y dylai adn. 6 gael ei darllen yn union

ar ol adn. 1. .1 df Ji a tharo y J'hil'ittiaid

hyn ?—cawn \ ma siaiu])! hyuod o wladgarwch
Dafvdd, trwy na thn)dd efe yn elyu i'w wlad
])an ei halltudiwyd o honi. Duasai llawer un,

yn nghytìwr Daf}dd, yn ymuno à'r Philistiaid

i ddial ar ei ortlnymw yr ; eithr nid oedd ef yn
meddwl am ddim oud amddift'yn ei whid a'i

fi-odyr. A'r Arghcydd a ddyicedodd icrth

Dafydd, Doÿ—ti-echa elynion Isi-ael, ac achub
^- ddinas.

Adn. 3. .4 gicýr Dafydd] Si'f y 400 a

ddaethent ato ef i Adulam, ])en. xxii. 2. ^Yele

ni yn ofnns yma—rhag Saul a'i fyddin ; pa
fainf niicy os airn i Ccilah—Uo y cawn y Phi-

listiaid hefyd i'n herbyu?
Adu. 4. Yna Dafijdd edìcaith a ymyyng-

horodd d'r Arylicydd] Nid erei f\\vnei hun.

(>illir er niwvn ei wvr, i s\ mud ei hofiiau hw v:
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odd, Cyfod, dos i waered i Ceilah :

canys myfi a roddaf y Philistiaid yn
dy law di.

5 A Dafydd a'i wr a aethant i

Ceilah, ac a ymladdodd â'r Philist-

iaid; ac a ddyg eu gwartheg hwynt,
ac a'u tarawodd hwynt á lladdfa

faAvr. Felly y gwaredodd Dafydd
drigolion Ceilah.

6 A bu, pan ffôdd Abiathar mab
Ahimelech at Dafydd i Oeilah,

ddwyn o hono ef ephod yn eí law.

7 ^ A mynegwyd i Saul, ddyfod
Dafydd i Ceilah. A dywedodd Saul,

Duw a'i rhoddodd ef yn fy llaw i

:

canys cauwyd arno ef pan ddaeth i

ddinas á phyrth ac â barau iddi.

8 A Saul a alwodd yr holl bobl

yn nghyd i ryfel, i fyned i waered i

Ceilah, i warchae ar Dafydü ac ar

ei wr.
9 ^ A gwybu Dafydd fod Saul yn

bwriadu drwg i'w erbyn ef : ac efe

a ddywedodd wrth Abiathar yr off-

eiriad, Dwg yr ephod.

a chafodd addewid bendant y rhoddid y Phi-

listiaid yn ei law ef.

Adn. 5. A Dafydd a'i wr a aetliant i

Ceilah] Wedi en gwToli gan orchymyn ac

addewid Duw ; ac a ddyg eu gioartheg hwy
—y rhai a ddygasai y Philistiaid gyda hwy yn
ymborth i'r fyddin, neu a yspeiliasent oddiar

ìsrael yn nghymydogaeth Ceilah ; ac á'u tar-

awodd hwyiìt â lladdfa fawr—er eu bod yn
llaM'er Uuosocach na gwr Dafydd, trwy fod

Duw yn eu rhoddi yn ysglyfaeth iddynt.

Adii. 6. A hu pan ffódd Abiathar] Gwel
ar pen. xxii. 20 ; at Dafydd i Ceilah—gwel

ar pen. xxii. 21 ; ddwyn o hono ef ephod yn
ei law—sef ephod yr archoffeiriaid, ar yr hon

Vr oedd y ddwyfroneg, a'r Urim a'r Thummim,
trwy y rhaì y gallai efe ymgynghori â'r Ar-

glwydd.
Adn. 7. Dmo aH rhoddodd efynfy llaio {]

Tra yr oedd Dafydd yn crwydro o le i le, nid

oedd gan Saul nemawr o fantais i'w ddal ef;

ond yn awr, ar ol ei gau me\vn dinas gaerog,

tybiai nad oedd modd iddo ddianc rhagddo : a

nieddyliai fod Duw wedi rhoddi buddugoliaeth

i Dafÿdd ar y Philistiaid, i'r dyben i'w dra-

ddodi ef i law ei elyn.

Adn. 8. / warchae ar Dafydd ac ar ei

V}r] Hyny oedd ei wir ddyben ef; er y
îiieddylir iddo ffuantu myned i ryfel yn erbyn

y Philiatiaid yno, y rhai oeddynt wedi bod

yn gwarchae ar Ceilah yn ddiweddar, i'r dyben

ì wneyd ci bobl yn fwy ewyllysgar i fyned allan.

Ad'n. 9. Dwy yr ephod] Fel y gallai ym-
ofyn â Duw dros Dafydd yn yr achos hwn.

"Adn. 10. Yna y dyioedodd Dafydd] Trwy
gyfrwTig Abiathar yr archoffeiriad ; O Argl-

ydd Dduw Israel—y Jkhofa mawr, Duw
ine\\Ti cyfammod àg Israel.

Adn. 11. Efe a ddaw i waered] Os arhosi

2G8

10 Yna y dywedodd Dafydd, O
Arglwydd Dduw Israel, gan glywed
y clybu dy was, fod Saul yn ceisio

dyfod i Ceilah, i ddistrywio y ddi-

nas er fy mwyn i.

11 A ddyry arglwyddi Ceilah fi

yn ei law ef ? a ddaw Saul i waered,
megys y clybu dy was? O Arglwydd
Dduw Israel, mynega, atolwg, i'th

was. A'r Arglwydd a ddywedodd,
Efe a ddaw i waered.

12 Yna y dywedodd Dafydd, A
ddyry argíwyddi Ceilah fyfi a'm
gwr yn llaw Saul ? A'r Arglwydd
a ddywedodd, Ehoddant.

13 •[[ Yna y cyfododd Dafydd a'i

wr, y rhoÁ oedd yn nghylch chwe
chant, ac a aethant o Ceilah, ac a
rodiasant lle y gallent. A myneg-
wyd i Saul, fod Dafydd wedi dianc

o Ceilah ; ac efe a beidiodd a myned
allan.

14 A Dafydd a arhosodd yn yr an-

ialwch mewn amddiffynfeydd, ac a

arhôdd mewn mynydd, yn anialwch

di yn Ceilah : ond gan nad arhosodd, ni ddaeth

y peth i ben.

Adn. 12. A ddyry arghoyddi Ceilah] Sef

prif swyddogion a phenaethiaid y ddinas, fyfi

a'm gior yn llaw Satd—os daw ef a'i fyddin

yno ? Rhoddant—hwy a droant yn fradwyr i

ti os arhosi yno. Ymddygiad anngharedig

iawn yn arglwyddi Ceilah fufisai rhoddi Da-

fydd a'i wr i fyny i ddwylaw Saul, a hwythau

edi gwaredu eu dinas hwy mor ddiweddar

;

eto buasent yn sicr o wneuthur hyny ped aros-

asent yno, am fod y difrod a wnaethai Saul yn

Nob wedi creu arswyd ynddynt rhag Saul.

Yn awr, fel y sylwa Clarke, er y dywedir yma
yn bendant deuai Saul i Ceilah, eto ni ddaeth

êfe, ac y byddai i wr Ceilah roddi Dafydd yn

ei law ef, er hyny ni roddwyd ef. A phaham?

Am i Dafydd a'i wr ffoi o Ceilah. Oni buasai

iddynt ffoi, daethai Saul i waered, a thraddod-

esid Dafydd a'i wr i'w ddwylaw ef Gallwn

syhn yma, pa mor bendant bynag y gallo un-

riiyw ddatganiad o eiddo Duw ymddangos a'r

a fyddo yn cyfeirio atrywbeth lle y byddo dyn

i fód ar waitii, nad yw y rhagfynegia^ì yn cael

ei fwriadu i ddiswyddo neu ddistrywio rhydd-

orcMcyliaeth, ond ei fod bob amser yn cyn-

wys vnddo ammod neillduol.

Adn. 13. Yna y cyfododd Dafydda'i wyr]

Y rhai oeddynt yn'awr wedi cynyddu ddau

cant er pan fu Dafydd }ti Aduhim; pen. xxii.

2 ; ac a aethant o 'Ceilah—ar ol clywed gan yr

Arglwydd i)a beth a ddygwyddai iddynt os nr-

hosentyno ; ac a rodiasard lle y gal/('nt-—ìle

y tybient y byddent yn fwyaf diogel rhag Saul.

A mìinegwyd i SauÌ—cyn iddo gychwyn oddi

cartref; fòd Dafydd edi dianc—fí'i wr
gydag ef ; ac efeà hcidiodd â myned allan—
y"n erbyn Ceilah, trwy na buasai hyny o un

dvben mwyach.
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Ziph : a Saul a'i ceisiodd ef bob
dydd ; ond ni roddodd Duw ef yn
ei law ef.

15 A gwelodd Dafydd fod Saul
wedi myned allan i geisio ei einioes

ef : a Dafydd oedd yn anialwch Ziph,
mewn coed.

16 A Jonathan mab Saul a gyfod-
odd, ac a aeth at Dafydd i'r coed

;

ac a gryfhaodd ei law ef yn Nuw.
17 Dywedodd hefyd wrtho ef, JSTac

ofna : canys llaw Saul fy nhad ni'th

gaiíf di ; a thi a deyrnesi ar Israel,

a minau a fyddaf yn nesaf atat ti : a

Saul fy nhad sydd yn gwybod hyn
hefyd.

18 A hwy ill dau a wnaethant gyf-
ammod gerbron yr Arglwydd. A
Dafydd a arhosodd yn y coed ; a
Jonathan a aeth i'w d ei hun.

19 Yna y daeth y Ziphiaid i fyny
at Saul i Gibeah, gan ddywedyd,
Onid yw Dafydd yn ymguddio gyda
ni mewn amddiffynfeydd yn y coed,
yn mryn Hachilah, yr hwn sydd o'r

tu dehau i'r diffaethwch ?

20 Ac yn awr, frenin, tyred i

Adu. 14. A Dafydd a arhosodd yn yr
anialwcìi] Sef anialwch Zipli, yn agos i Maon
a Carniel yn rhandir Juda, lle yr oedd myn-
yddau, creigiau, ac, amddiilynt'eydd cedyrn.

A Saul a'i ceisiodd ef bob dydd—yn inhob
nian Ue y tybiai y gallai et' íbd ; ond yn ofer,

am fod yr Arglwydd yn ei ddiogelu.

Adn. 15. A ywelodd J)(ífydd] A'i lygaid

ei hun oddiar ben y mynydd yn anialwch '/Á\)ì\,

neu hysbyswyd hyny iddo gan rai o'i wr a

osodid fel yspíwyr. Mewn cocd—tew frig ar

ben mynydd Hachihìh, adn. 19.

Adn. 16. A Jonathan mab Said a gyfod-
odd] Gibeah, ac a aeth at Dafydd /'/ cocd
—yr hon oedd daith ddyrys o 2(3 o tìlldiroedd

;

ac a gryfhaodd ci lair cfyn Niiir—trwy ym-
ddyddan àg ef am addewidion, gíühi, a tfydd-

londeb Öuw, yr hyn adueddai i gryfhau tiydd

a gobaith Dafydd yn yr Arglwydd, ac i'w

\Mieyd yn fwy tawel a dyoddefgar yn ngw}Tieb
ei adfydau.

Adn. 17. A thi a dcyrncsi ar Israel] Yr
hyn a wyddai Jonathan trwy i Samuel eneinio

Dafydd, yr hyn ahysbyswyd iddo gan Sanmel
neu Dafydd ei hun. A niinau a fyddaf yn
nesaf atat ti—efe a gasglai hyn oddi^^rth y
cyfeiUgarwch ag oedd rhyngddynt; a jilie caw-
sai Jonathan fyw, y mae yn debyg mai efe a
fuasai prif-weinidog Dafydd yn y deyrnas. ,-1

Saul fy nhad sydd i/n girybod hyn hefyd—
canys nis gaUai ef lai na chofio yr hyn a ddy-
wedasai Samuel wrtho, pen. xv. 28.

Adn. 18. A hiry ill daii a wnacthant gyf-
ammod] Neu a gadarnhasaut y cyfammod a

wnaotliid rhyngddynt o'r bhien, pen. xviii. 3,

a XX. 16, 17 ; a dichon fod y matter uchod, o

o$od Jonatliau yn nosaf i Dafydd, wedi ei

waered yn ol holl ddymuniad dy
galon ; a hydded arnom ni ei roddi
ef yn llaw y brenin.

21 A dywedodd Saul, Bendigedig
fyddoch chwi gan yr Arglwydd

:

canys tosturiasoch wrthyf.
22 Ewch, atolwg, parotowch; eto

mynwch wybod hefyd, ac edrych-
wch am ei gyniweirfa ef, lle y mae
efe yn tramwj', a phwy a'i gwelodd
ef yno : cans dywedwyd i mi, ei fod
ef yn gyfrwys iawn.

23 Edrychwch, gan hyny, a myn-
wch wybod yr hoU lochesau y mae
efe yn ymguddio yuddynt, a dych-
welwch ataf fi á sicrwydd, fel yr
elwyf gyda chwi : ac os bydd efe

yn y wlad, mi a chwiliaf am dano ef

trwy holl filoedd Juda.
24 Ahwy a gyfodasant, ac a aeth-

ant i Ziph o flaen Saul: ond Dafydd
a'i wr oedd yn anialwch Maon, yn
y rhos o'r tu deau i'r diffaethwch.

25 Saul hefyd a'i wr a aeth i'w

geisio ef. A myuegAvyd i Dafydd :

am hyny efe a ddaeth i waered i

graig, ac a arhosodd yn anialwch

chwanegu ato. Gerbron yr Arglwydd—gau
dyngu i Dduw yn ngwydd Abiathar yr arch-

otfeiriad. A Jonathan a aeth Ì'w d ei hun
—yn Gibeali : ac ymddengys mai dyuia y tro

ohìf i'r ddau gyfaiU fl'yddlon hyn gyfarfod h'u

gilydd yn y bywyd yma.
Àdn. 19. Yna y daeth y Ziphiaid i fyny

at Saul] I fynegu iddo fod Dafydd yn \n\r

guddio yn eu gwhid hwy.
Adn. 20. Yn ol hoU ddyniuniud dy giUon]

Neu dy bryder a'tli awydd mawr am ddal

Dafydd ; a bydJed arnom ni—nyni a ym-
rwymwn i'w ddal ef i ti.

Adu. 21. Bendigedig fyddoch chwi gojì yr
Argìwydd] Fel hyn efe a ddymimai i'r Ar-
irlwydtÌ eu bondithio, am iddynt ei gynoithwyo
ef yn ei fwriadau i dyw allt gwaed gwirion .'

Adn. 22. Ewch, atolwg, parotowch] ilyn.y

yw, mynwch fwy o sicrwydd gyda golwg ar y
fanlleymae Dafydd yn aros ; canys dyicedwyd
i nii eiJ'od efyn gyfrwys iairn—yn ymsymud
vn bariiaus o'r naill fan i'r IhiU, nes y mae yu
dra anhawdd gwybod am ddiwi-nod nti mha le

i'w gaeh
Adn. 23. Mi a chwiliaf am dano ef tnry

holl tiloedd Juda] Yr hwn, fel y Uwythau
ereiU, oedd wedi ei ddosbarthu yn tiloeddn

Exod. xviii. 21 ; a thrwy yr hoU tUoedd hyny
efe a chwiliai am Dafydd.

Adn. 24. Ond Dafydd a'i wt/r oedd yn
anialwch Maon] Erbyn dyfod y Zij)lüaid

bradwrus hyn adref, yr oedd Dafydd a'i wr
wedi symud i le anial araU yn rluuidir Juda,

yr hwn oedd oddeutu 8 miUdir yn mliellach

i'r deau.

Adu. 25. Efe a ddaeth i waered i graiÿ]

Lle ond odid \r oedd ogof oanar-
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Maoii. A phaii glybu Saul hyny,
efe a erlidiodd ar ol Dafydd yii an-

ialwch Maon.
26 A Saul a aeth o'r naill du i'r

mynydd, a Dafydd a'i wr o'r tu
arall i'r mynydd : ac yr oedd Dafydd
yn brysio i fyned ymaith rhag ofn

Saul ; canys Saul a'iwr a amgylch-
ynasant Dafydd a'i wr, i'w dala

hwynt.
27 ^ Ond cenad a ddaeth at Saul,

gan ddywedyd, Brj^sia, a thyred :

canys y Philistiaid a ymdaenasant
ar hyd y wlad.

28 Am hyny y dychwelodd Saul o

erlid ar ol Dafydd; ac efe a aeth yn
erbyn y PhiÌistiaid : o herwydd
hyny y gahvasant y fan hòno Sela-

hammalecoth.
29 ^ A Dafydd a aeth i fyny oddi

Adn. 26. Scnd a'i lor a amfjylcliynamnt

Dafndd a'i wí/r] Y mae yn debyg fod Saul

wedi rhanu ei wja- yn ddwy fyddin, a bod un
yn uiyned o auigA'lch y mynydd ar ol Dafydd,
a'r Uall o anigylch y ffbrdd arall i'w gyfarfod

ef, nos y buont agos iawii â'i ddal ef.

Adn. 27- Ond ccnad a ddacth at SauT\
Gwelwcli ragluniaeth Duw ! Nid yw ei

ddoethineb ef byth yn ngholl o fí"ordd a modd
i gadw ei bobL Nis gaUai dim fod yn fwy
anobeithiol na chyílwr Dafydd y pryd hyn.

Yr oedd wedi cael ei amgylchynu o bob tu, ac

nid ymddangosai un ftbrdd iddo allu dianc.

Ond, fel y dysgwn oddiwrth Salm liv, yr hon
a gyfansoddwyd ganddo ef ar yr achlysur hwn,
efe a weddiodd ar Dduw, yr hwn a ddanghosodd
yn ebrwydd ei fod yn gallu gwaredu o bob
trallod. Brysia, a thyred—}'n ol i dy wlad
dy hun; canys y Philistiaid a ymdacnasant
ar hyd y wlad—gan gymeryd mantais ar dy
absenoldeb ; ac y niaent yn dystrywio ac yn
anrheithio pob ])eth o'u blaen, heb neb acw i'w

gwrthsefyll. Y niae yn debyg mai un o wr
ei lys yn Gibeah oedd y cenadwr hwn, er y
dywed yr luddewon mai angel o'r nef ydoedd.

Adn. 28. Sela-hammalecoth] Hyny yw,
Craiy y ywahaniadau ; am i Dduw, trwy
ruthriad y Philistiaid ar y wlad y pryd hyny,
wcüianu Saul oddiwrth Dafydd, a'i dynu ef

ymaith oddiwrtho, pan yr oedd bron âg ymaflyd
ynddo.
Adn. 29. A Dafydd a aeth ifyny oddíynó]

Sef o anialwch Maon ; ac a. arhosodd yn am-
ddiffynfcydd En^ycdi—oddeutu 15 milldir i'r

dwyrain oddiyno, ar lan y. môr marw, Ue y
dywedir fod Ilawer o ogofeydd c) fleus i ym-
guddio ynddynt.

PEN. XXIV. Adn. \. A phan ddychwel-
odd SumI oddiar ol y Philisliaid] Ar ol iddo
eu gyru allan o wlad Israel, a'u herlid i'w

gwlad eu hunain, yn lle diolch i Dduw am y
fuddugoliaeth Iiòno, y peth cyntaf a wnaetli

oedd myned i erlid Dafydd drachefn. En-
gcdi—gwel ar ])en. xxiii. 29.

Adn. 2. Yna y cymcrth Saul dair mií o
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yno, ac a arhosodd yn amddiffyn-
feydd En-gedi.

PENNOD XXIV.
A PHAN ddychwelodd Saul oddi

ar ol y Philistiaid, mynegwyd
iddo, gan ddywedyd, Wele, Dafydd
yn anialwch En-gedi.

2 Yna y cymerth Saul dair mil o
wr ethohídig, o holl Israel; ac efe

a aeth i geisio Dafydd a'i wr, ar

hyd copa creigiau y geifr gwylltion.

3 Ac efe a ddaeth at gorlanau y
defaid, ar y ffordd ; ac yno yr oedd
ogof : a Saul a aeth i mewn i was-
anaethu ei gorff. A Dafydd a'i

wr oedd yn aros yn ystlysau yr
ogof.

4 A gwr Dafydd a ddywedasant
wrtho ef, Wele y dydd am yr hwn

wr etholedig] Y rhai mwyaf dewisol o ran

maint, cryfder, a dewrder, i erlid ar ol Dafydd
a'i 000 o wr. Ar hyd copa creigiau y geifr

gwylltion—dywedir fod y creigian hyn yn
En-gedi yn uchel iawn, ac yn ddychrynllyd i

edrych arnynt, chwaithach eu dringo ; a'u bod
yn Ilawn clogwj'ui serth, y rhai a ymddanghos-
ant fel yn barod i syrthio gyda rhuthr i'r

dyfl'rynoedd islaw. Yn y fath íeoedd ofnadwy
a ])heryglus a hyn yr oedd Dafydd a'i wr yn
gorfod ymddiogelu.
Adn. 3. Ac efe a ddaeth at gorlanau y

defaid] Lle y casglai y bugeiliaid eu praidd

i'w diogelu rhag gwres y dydd ac oerni y nos
;

ar y ffordd—ag ydoedd }'n arwain at y creigiau

uchod ; ac yno yr oedd ogof—tybia Clarke

mai ogofau oedd y coiianau uchod ; ac yma
cyfeirir at ryw un neiUduoI o'r cyfryw. A
Said a aeth i mewn ì toasanaethu ei gorff—

y

mae yn debyg fod hyn yn ar\\'yddo y ])eth a

gyfieithwyd yn y Vvilgate, utpurgarct ventrem.

Y mae y Lxx, y Targum, a'r Arabaeg yn ei

ddeaU yr un mocld. Y mae yn debyg, ar ol

iddo wasanaethu ei gorfí", ddarfod iddo orwedd
i ymddadebru, ac mai tra yr oedd efe yn cysgu

y torodd Dafydd gr ei fanteU ef. Y mae yn
rhyfedd na feddyliodd Saul y gallai fod cjti-

lhv}Tiwyr iddo yn y fath le ; a dywed y rab-

biniaid 'fod Duw, wrth ragweled y deuai Saul

i'r ogof hon, wedi peri i bryf-coi>yn wau gwè
ar draws ei genau hi, yr hyn a barodd i Saul

gasglu nad oedd neb yn ddiweddar wedi bod

ynddi, ac felly ddarfod iddo ef fyned i mewn
Ìieb unrhyw ddrwgdybiaeth.' Gall hyn fod yn
wir ; a gwyddom y gaU hyd yn nod ])ryf-

coj^yn, yn llaw Duw, fod yn offeryn i beri

gwaredigaeth fawr. A Dafydd a'i u'r oedd

yn aros yn ystlysau yr ogof—sonia Strabo
am ogof yn Syria )'n ddigon mawr i gATawys

4,000 o wr ; a dywed Pocohe fod tuhwnt
i ddyffryn Tecoa ogof fawr a elwir gan yr

Arabiad FÁ Maamah, yr hon y dywedir i

30,000 wr fod ynddi ar unwaith yn ym-
ddiogelu rhag awyr afiacli ; a thybia ef mai at

liòno y cyfeirir yn y testyn.

Adn. 4. Wclc Ji yn rhoddi dy elyn yn dg
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y dywedodd yr Arglwydd wrthyt,

Wele, fi yii rlioddi dy elyn yn dy law
di, fel y gwnelych iddo megys y
byddo da yn dy olwg. Yna Dafydd
a gyfododd, ao a dorodd gr y fan-

tell oedd am Saul yn ddirgel.

5 Ac wedi hyn calon Dafydd a'i

tarawodd ef, o herwydd iddo dori

c\\v mantell Saul.

6 Ac efe a ddywedodd wrth ei

wr, Na ato yr Arglwydd i mi
wneuthur y peth hyn i'm meistr,

eneiniog yr Arglwydd, i estyn fy

llaw yn ei erbyn ef ; oblegid enein-

iog yr Arglwydd yw efe.

7 Felly yr ataliodd Dafydd ei wr
á'r geiriau liijn, ac ni adawodd idd-

ynt gyfodi yn erbyn Saul. A Saul
a gododd i fyny o'r ogof, ac a aeth i

ífordd.

8 Ac ar ol hyn Dafydd a gyfod-
odd, ac a aeth allan o'r ogof ; ac a
lefodd ar q1 Saul, gan ddywedyd,
Fy -arglwydd frenin. A phan ed-

rychodd Saul o'i ol, Dafydd a os-

tyngodd ei wyneb tua'r ddaear, ac

a ymgrymodd.

Imo dí] Nid ydym yn darllen am y fiìth

addewid a hon, ond felly y deonglai gwr Da-
fydd yr addewid o roddi y frenhiniaeth iddo

ef. Yna Dafydd—i roddi prawf v gallasai

efe ladd Saul pe mynasai ; a dorodd giòr y
fantell oedd am Saul yn ddirgel—yr h}'n a

allai ei wneyd yn hawdd, gan ei fod ef yn
cysgn.

Adn. 5. Ac wedi hyn calon Dafydd a'i

taraicodd e^f] Sef ci gydwybod dyner; o hcr-

loydd iddo dori cíòr mantell Saul—ac felly

anmharchu ei frenin, yr hwn oodd eneiniog yr
Arglwydd.
Adn. 6. Ac efe a ddyicedodd wrth ei

wýr] Y rhai ond odid a'i beiont ef ani beidio

ei ladd. Na ato yr Arghcydd i mi icneuthur

y peth hyn i'm meistr—pa mor annheilwng
bynag yr ymddygai Saul, yr oedd ef wedi cael

ei osod yn frenin gan Dduw ei hun, ac nis

gallai gael ei symud gan ddini ond yr awdur-
dod liAuiw a'i gosodasai ef ar yr oi-sedd. Nid
oedd hyd yn nod Dafydd ei hun, yr hwn a
wyddai ei fod ef wedi ei benodi i deyrnasu
yn ei le ef, a'r hwn yr oedd Saul yn fynych
wedi ceisio ei ladd, yn meddwl fod ganddo ef

hawl ì gymeryd ymaith ei fywyd ef; a'i

reswm am ei ymattaliad oedd, fod Saul yn
feistr iddo ef, ac yntau yn ddoiliad neu was ;

a'i fod yn eneiniog yr Arglwydd, ac folly }tî

gysegredig o ran ei bereon yn ngolwg yr Ar-
giwydd. Pe buasai Dafydd yn cymeryd
ymaith ei fpvyd ef y pryd hjTi, buasai yn
ngolwg Duw yn llofrudd.

Adn. 7. Ac ni adawodd iddynt gyfodì yn
erbyn Sauì] Gan y gallai efe eu Ìiattal, ei

ddyledswydd oedd gwneuthur hyny ; a phe

9 ^ A Dafydd a ddywedodd wrth
Saul, Paham y gwrandcwi eiriau

dynion, gan ddywedyd, Wele, y
mae Dafydd yn ceisio niwed i ti ?

10 Wele, dy lygaid a welsant y
dydd hwn ddarfod i'r Arglwydd dy
roddi di yn fy llaw i heddywyn yr
ogof: a dywedwyd ivrthyf am dy
ladd di ; OTìdfy enaid a'th arbedodd
di: a dywedais, Nid estynaf fy llaw
yn erbyn fy meistr ; canys eneiniog

yr Arglwydd yw efe.

11 Fy nhad hefyd, gwel, ie, gwel
gr dy fantell yn fy llaw i : canys
pan dorais ymaith g^vr dy fantell di,

heb dy ladd
;
gwybydd a gwel nad

oes yn fy llaw i ddrygioni na cham-
wedd, ac na phechais i'th erbyn: eto

yr wyt ti yn hela fy einioes i, i'w

dala hi.

12 Barned yrArglwydd rhyngof fi

a thithau, a dialed yrArglwydd fi ar-

nat ti ; ond ni bydd fy llaw i arnat ti.

13 Megys y dywed yr hen ddiareb,

Oddiwrth y rhai anwir y daw an-

wiredd : ond ni bydd fy llaw i ar-

nat ti.

caniatasai iddynt hwy ei ladd ef, efe ei hun a
fuasai y Uofrudd.

Adn. 8. Fy arghcydd frenin] AVrth yr

enwau hyn gallai Saul wybo<l mai amo ef y
gelwid, a hvny gan ryw ddoiliad ffyddlon, ac

nid gan wrtliryfolwr, fel y tybiai ef fod Da-
fydd. A phan edrychodd Saul o'i ol—

i

weled jiwy oodd yn galw ; Dafydd a ostyng-

odd ei wyncb tua'r ddaear—}ti arwydd o

barch ac anrhydodd iddo ef fel bi-onin.

Adn. 9. Faham y gwrandewi eiriau dyn-

ion] Celwyddog, niegys Doeg yr Edomiad ac

ereill, y rhai a gontìgenant \^Ttliyf fi, ac a

wenioitiiiant i tithau ? Yn ccisio niwed i ti

—trwy ddwyn dy orsedd a'th f\"vvyd.

Adn. 10. 'Ddàrfod i'r Arghcydd dy roddí

di yn fy ìlaw] Fel y galhvswn dy ladd yn
gystal a thori cr dy fantoll. ^l dt/U'cdwyd

wrthyf am dy ladd—gan y rhai ag ooddynt

gyda mi yn yr ogof. Nid estynaffy ìlaic yn
crbynfy meistr—g^vol ar adn. 6.

Àdn.'ll. Fy nhad hefyd] Neu ei dad->-n-

nghyfraith, jTi gystiü a'i foistr a'i frenin.

(rwybydd a gweì nad oes yn fy llaw i

ddrygioni na chamwedd—onidê gallasai dy
ben fod yn fy llaw i }ti gystal a chr dy fan-

toU. Fto yr wyt ti yn htht fy einioes i—
trwy }T holÌ wlad, er's misoodd, i'm lladd.

Ádn. 12. Barned yr Argìwydd rhyngoffi
a thithau] Pa un o honom sydd ar yr iaM-n ; a
dialed yr Arghcydd fi arnat ti—y pryd a'r

modd y gwelo efè yn dda : ond ni bydd fy
Uaw i arnat ti—i dalu drsvg am ddrwg.

Adn. 13. Megys y dywed yr hen ddiareb]

Neu 'ddiareb yr henafiaid,' >t hon oeild vxi

2;vmhwvsiadol iawn i'r achos presenol. Oddi
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14 Ar ol pwy y daeth breniii Is-

rael allan ? ar ol pwy yr ydwyt ti

yn erlid ? ar ol ci mai'W, ar ol

cliwanen.
15 Am hyny bydded yr Arglwydd

3^n farnwr, a barned rhyngof fi a thi

;

edryched hefyd, a dadleued fy nadl,

ac achubed fì o'th law di.

16 ^ A phan orphenodd Dafydd
lefaru y geiriau hyn wrth Saul, yna
y dywedodd Saul, Ai dy lef di yiü

hon, fy mab Dafydd ? A Saul a

ddyrchafodd ei lef, ac a ylodd.
17 Efe a ddywedodd hefyd wrth

Dafydd, Cyüawnach ivyt ti na myfi:

canys ti a delaist i mi dda, a minau
a delais i ti ddrwg.

18 A thi a ddanghosaist heddyw
wneuthur o honot â mi ddaioni : o

herwydd rhoddodd yr Arglwydd fi

yn dy law di, ac ni'm lleddaist.

tcrth y rhai anunr y daw anwiredd— ' fel y
bo y dyn, felly y bydd ei waith.' Amcan Da-
fydd oedd dangos, pe buasai efe y fath ddyn
drygionns ag y tybiai Saiü ei fod, y dangosasai

efe hyny trwy ladd Saiü yn yr ogof ; ac mai
Saul oedd y dyn drwg, trwy ei fod yn amcanu
drygioni yn barhaus yn erbyn Dafydd.

Adn. 14. Ar olpwy y daeth brenin Israel

allan] O'i lys brenhinol, ac oddiwrth holl

orchwylion pwysig ei lywodraeth, gyda byddin
o dair mil o wr etholedig, ac ef ei hun yn eu

blaenori, i'r anialwch pell hwn, ac i greigiau

peryglus y geifr gwylltion ? Ar ol ci niariü

—un holíol analluog i niweidio neb ; ar ol

chioanen— un anhawdd ei dal yn wir, ond

hoUol ddiwerth ar ol ei dal. Y mae efe yn ei

osod ei hun allan yn y goleuni mwyaf dir-

mygus, fel y gallai árgyhoeddi Saul nad oedd

o un anrhydedd iddo gymeryd y fath draíferth

i'w erlid ef yn barhaus.

Adn. 15. Am hyny hydded yr Arglwydd
yn farmvr] Yn ei ragluniaeth a'i amser da ei

hun ; a dadleued fy nadl—danghosed i ti ac

i'r byd nad oes anwiredd ynof ; ac achuhed fi

d'th laio di—rhag i ti fy Ìladd na'm niweidio.

Adn. 16. Ai dy lef di yw hon,fy mab Ba-
fyddT\ Wrth ei alw ei fab ei hun, ac nid 'mab
Jesse ' yn ddirmygus fel arferol, danghosai fod

ei deimlad wedi cj^fnewid yn fawr tuag ato,

wrth ystyried y perygl y buasai ynddo yn yr

ogof, a'r modd yr arbedasai Dafydd ei fywyd
ef. A Saul a ddyrchafodd ei Ìef ac a wyl-

odd—o herwydd gorchfygu ei deimladau gan

diriondeb Dafydd, a chan gywilyd a gofid am
erlid gr mor ddiniwed a'i fab-yn-nghyfraith.

Adn. 17. Cyfiawnach wyt ti na myfi] Nid
yw Saul yma yn ei olygu ei hun yn gyfiawTi,

fel y meddyliodd rhai, canys addefa iddo dalu

drwg i Dafydd : ond yr oedd cyfiawnder a daioni

Dafydd mor amlwg, fel ag yr oedd Saul ei hun,

er yn elyn iddo, yn gorfod ei addef
Adn. 18. A thi a ddanghosaist heddyw]

Trwy dori cr ei fantell yn unig, pryd y gall-

asai ei ladd.
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19 Oblegid os cafFai r ei elyn, a
ollyngai efe ef mewn fíbrdd dda?
am hyny yr Arglwydd a dalo i ti

ddaioni, am yr hyn a wnaethost i

mi y dydd hwn.
20 Ac wele yn awr, mi a wn gan

deyrnasu y teyrnesi di, ac y sicrheir

brenhiniaeth Israel yn dy law di.

21 Twng dithau wrthyf fi yn awr
i'r Arglwydd, na thori ymaith fy

had i ar fy ol, ac na ddifethi fy enw
i o d fy nhad.

22 A Dafydd a dyngodd wrth Saul.
A Saul a aeth i'w d : Dafydd hefyd
a'i wr a aethant i fynu i'r amddi-
ffynfa.

PEraOD XXV.
A BU farw Samuel ; a holl Israel

a ymgynullasant, ac a alarasant

am dano ef, ac a'i claddasant yn ei

Adn. 19. A oUyngai efe ef mewn ffordd
dda ?] Mewn heddwch, heb wneuthur niwed
iddo ? Na wnai, eithr efe a'i lladdai i'w achub
ei hun. Ani hyny yr Arglioydd a dalo i ti

ddaioni—a'th fendithio ac a'th Iwyddo am
arbed honot fy mywyd i.

Adn. 20. Mi a wn gan deyrnasu y teyrrmi
di] Y mae traddodiad gan yr luddewon, i

Samuel ddywedyd wrth Saul, pan rwygodd efe

ei fantell ef, (pen. xv. 27,) y torid cr ei fan-

tell yntau ; ac mai y gr a wnai hyny a

deyrnasai yn ei le ef Ac y sicrheir hrenhin-

iaeth Israel yn dy law di—heb ei rhwygo
oddiwilho ef na'i feibion, fel y rhwygid hi yn
fuan oddiwrth Saul.

Adn. 21. Na thori ymaithfy had i] Trwy
ladd fy mhlant, rhag iddynt geisio meddiannu
yr orsedd ; ac na ddyfeihi fy enw i d fy
nhad—yr hyn a ystyrid yn fam drom yn
Israel. Os lleddid ei Ìiiliogaeth, byddai ei enw
a'i dylwyth ef yn darfod ; ac am hyny mynai
Saul i Dafydd dyngu i'r Arglwydd na wneid
hyny. Gwyddai Saul y byddai i Iw rwymo
Dafydd, er ei fod yn annigonol i'w rwymo ef

ei hun, pen. xix. 6.

Adn. 22. A Saul a aeth i'w d] Yn
Gibeah ; Dafydd hefyd a'i wr a aethant i

fyny i'r amddiffynfa—yn anialwch En-gedi,

adn. 1, am na fynai ymddiried i Saul, gan y
gwyddai mor anwadal a thwyUodrus oedd efe.

PEN. XXV. Adn. 1. A hufarw Samuel]

Pan oedd yn 98 mlwydd oed, fel y meddyUr,
ac yn nghylch pedwar mis flaen marwolaeth

Saul ; er y tybia Calmet ac ereiU i Saul fyw

ddwy flynedd ar ei ol ef A holl Israel a

ymgynullasant, ac a alarasant am dano ef—
canys yr oedd coUi dyn mor ddoeth a santaidd,

bamwr mor gyfiawn, a phrofí'wyd mor oleu, yn

goUed fawr a chyffredinol i hoU Israel fel

cenedl, gwladwriacth, ac eglwys ; ac yr oedd v

goUed yn fwy yn awr, trwy fod Saul wedi troi

allan yn ddyn mor ddrwg. Ac a'i claddasant

ef yn ei d yn Ramah—nid yn ei d anedd,
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d ynRamah. ADafydd a gyfododd,
ac a aeth i waered i anialwch Paran.

2 Ac yr oedd gr yn Maon, a'i

gyfoeth yn Carmel; a'r g\vr oedd

fawr iawn, ac iddo ef yr oedd tair

mil o ddefaid, a mil o eifr: ac yr

oedd efe yn cneifio ei ddefaid yn
Carmel.
3 Ac enw y g\vr oedd Nabal ; ac

cnw ei wraig Abigail : a'r wraig
oedd yn dda eí deall, ac yn deg ei

gwedd : a'r gr oedd galed, a drwg
ei weithredoedd ; a Chalebiad oedd

efe.

4 ^ A chlybu Dafydd yn yr an-

ialwch, fod ISTabal yn cneifio ei

ddefaid.
5 A Dafydd a anfonodd ddeg o

lanciau ; a Dafydd a ddywedodd
wrth y llanciau, Cerddwch i fyny i

Carmel, ac ewch at Nabal, a chy-

ferchwch well iddo yn fy enw i.

ond inewn t neu feddrod a vTiaethai efe yn
€Ì ardd neu ei faes yn Raniali. A dywedir
i'w weddiUion ef, yn nihen 14G1 o flynyddoedd

wedi hyn, gael eu dwyn gyda rhwysg niawr o

Ramah i Gaercystenyn, yn y flwyddyn o.C.

401, gan yr amherawdwr Arcadius. A Da-
fydd a gyfododd, ac a aeth i waered i anial-

wch Faran—yr hwn oodd allan o wlad
Canaan, ac yn gorwedd rli^ng mynyddoedd
Juda a mynydd Sinai yn Aiahia Petra'. Ar
ol clywed am farwohieth Saniuel, efe a ofnai v
byddai llid Saul yn fwy nng erioed ; ac folly

fíodd allan o'r whid, i fod yn ddigon j)ell oddi

wrtho ef, ac yn ddiogol rhagddo.

Adn. 2. Äc yr oedd g^ir yn Maon] Yn
llwyth Jiu\a,a"igì/foe(h yn Carnieì—oddeutu
pedair milldir yn uwch i'r gogledd na Älaon

;

«'?• gwr oedd fawr iawn—mewn cyfoeth ac

awdurdod.
Adn. 3. Ac emr y gícr oedd Nahal] Ar-

wydda yr enw hwn un 'yufyd, diífaith,

creulon
;

' ac felly luewn gwirionedd yr oodd
Nabal. Ac emc ei irraig Abigail— ' llawenydd
fy nhnd :' eto nis gallai ei thad ddy.sgwyl

rhyw lawer iawn o lawenydd oddiwrtlii, trwy
ei rhoddi yn \iTaig i'r fath \vr. ^4'/" irraig

oedd yn dda ci dealì, ac yn dég ei g>redd—
yn feuyw synwyrol, dduM iol, a ])hrydferth ; a'r

gr oedd galcd—tuag at bawb aughenus, fel

y gwelwn ei fod tung at Dafydd a'i weision,

adn. 10, 11 ; a drirg ci ìreithredocdd—yn
adn. 3G dywedir ei fod yn 'feddw iawu,' acyn
adn. 17, 25, golwir ef yn 'fab i Belial.' A
Chülebiad oedd efc—i fwyhau ei drosedd
chwanegir ei fod yn gaugen lygrodig o gft'

enwog Caleb, ac folly o Iwyth Juda, meg)s
hefyd yr oedd Pafydd. Ond gan fod y gair

caleb yn arwyddo ci, y mae y lxx, y Syriaeg,

a'r Arabaeg, yn ei ddeall fel yn arwyddo ei

fod yn ddyn ciaidd iawn.

Adn. 4. A chìyhu Dafyddyn yr aniahcch]
Lle yr oedd ef a'i wr yu dyoddef newyn ;

fod Nahal yn cneifio ei ddefaid—prvd vr oedd
2n

6 Dywcdwch fel hyn hefyd wrtho
ef sydd yn byw mewn llicyddiant,

Caffech di heddwch, a'th d hedd-
wch, a'r hyn oll sydd eiddot ti

heddwch.
7 Ac yn awr clywais fod rhai yn

cneifio i ti : yn awr y bugeiliaid
sydd genyt a fuant gyda ni, ni

wnaethom sarhad arnynt hwy, ac
ni bu ddim yn eisiau iddynt, yr holl

ddyddiau y buant hwy yn Carmel.
8 Gofyn i'th lanciau, a hwy a

fynegant i ti : gan hyny caed y
llanciau hyn fíafr yn dy olwg di

(canys ar ddiwrnod da y daethom
ni) dyro, atolwg, yr hyn a ddelo
i'th law, i'th weision, ac i'th fab

Dafydd.
9 Ac wedi dyfod llanciau Dafydd,

hwy a ddywedasant wrth Nabal yn
ol yr holl ciriau hyny yn enw Da-
fydd, ac a dawsant.

gleddoedd breision yn. arferol o gael eu rhoddi

i'r cneifwyr ; ac felly meddyliai Dafydd ei

bod yn adeg gyfleus i ofyn gunddo am ymborth
yn ei angen.

Adn. 5. A Dafydd a anfonodd ddeg o

lanciaa] I ddangos parch i Nabal, ac i gludo

i Dafydd pa beth bynag a roddai efe iddynt.

A chyferchwch welÌ iddo ynfy enw i—cotìwch
fi ato, a dywedwch mai mytì a'ch anfonais, Ji

fy mod yn dymuno iechyd a dedwyddwch
iddo ef.

Adn. G. Cafech di heddwch, t^r.] P.ydded

i bob llwyddiant a dcdwyddwch orpliwys yn
barhaus arnat ti, a'th deulu, a'th feddiunnau.

II on oedd yr hen fl'urf arfei-edig \mh anl'on

anerch at gyfaill.

Adn 7. Y bugeiliaid sydd genyt a fuant
gyda ni, <^'c.] Y mae yn di-a amlwg fwi gan
Dafydd ryw hawl yn Nabal, neu fod ar Nabal
fath ddyled i Dafydd, am ryw wasanaeth o

bwys a wnaethai efe i'w fugciliaid ef yn Cai'-

mel : yr oedd Dafydd a'i wr wedi bod yn
dda iawn wrthynt, ac yn ftir iddynt nos a dydd,

adn. 15, IG ; ac y mae efe yn ])eri i Nabíl
ofyn i'w fugeiliaid, ai nid fel hyn y bu, adn. 8.

Adn. 8. ^4/' ddiwrnod da y daethoìu ní]

Pryd y mae gwledd helaeth wedi ei j^liarotoi

i'r cneifwyr. Dyro, atoìwg, yr hyn a ddelo

i'th law—nid oedd Daf}dd yn gofyn am ryw
ddanteithion costfawT, ond yn unig am yr hyn
oedd nesaf at ei law, neu yr hyn a allai efe ei

hebgor hawddaf. Fel ])e dywedasai, 'Gan dy
fod di yn g^Mieyd gwledd fawr i'ih fugeiliaid,

ac y btiaswn inau a'm g"\veision, gan i ni

wne}"d y fath gyuíwynais i chwi, yn dyfod i

mewu yn naturiol am ran pe buasem yna gyda
chwi ; daufon ryw gymaint i mî a'm gwr
gyda'r deg llanc, fel y gallom ninau hefyd gyd-
lawenhau à chwi.' Y mae yn sicr nad oèdd
hyn yn gais afresymol.

' Adn. 9. Ac wedi diifod Ihinciau Dafi/dd]
I Carmel ; Inry a ddywcdasant irrth Nabal
— air-vu-ngair fel vr oedd Dafvdd wodi

'
• '

273
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10 [[ A Nabal a atebodd weision

Dafydd, ac a ddywedodd, Pwy yw
Dafydd? a phwy yw mab Jesse?

llawer sydd o weision heddyw yn
tori ymaith bob un oddiwrth ei

feistr.

11 A gymeraf fi fy mara a'm
dwfr, a'm cig a leddais i'm cneif-

wyr, dJu rhoddi i wr nas gwn o ba
le ^ maent ?

12 Felly llanciau Dafydd a drois-

ant i'w ífordd, ac a ddychwelasant,

ac a ddaethant, ac a fynegasant iddo

ef yr holl eiriau hyny.
13 A Dafydd a ddywedodd wrth

ei wr, Gwregyswch bob un ei

gleddyf. Ac ymwregysodd pob un
ei gleddyf: ymwregysodd Dafydd
hefyd ei gleddyf: ac yn nghylch
pedwar cant o wr a aeth i fyny ar

ol Dafydd, a dau gant a drigasant

gyda'r dodrefn.
' 14 ^ Ac un o'r llanciau a fyneg-

odd i Abigail gwraig Nabal, gan
ddywedyd, Wele, Dafydda anfonodd

gorchymyn iddynt, ac fel y mae ar lawT yn
adn. C—8 ; ac a daiüsant—gan ddysgwyl am
atebiad Nabal.

Adn. 10. Pwy yw Bafydd ? a phwy yw
ììiab Jesse .^] Fel ìiyn efe a'i dirmygai ef, i'r

dyben i beidio rlioddi dim iddo, yr hyn a

ddengys sarugrwydd ei dymher. Yr oedd yn
anngliyfiawn iddo ommedd y fath gais rhesymol

;

ac yr oedd y duU yn yr hwn y gommeddai yn
dra sarhaus. Da y dywed ei weision am dano,

ei fod yn fath 'fab i Belial, fel na ellir ym-
ddyddan âg ef,' adu. 17. Llaioer sydd o

2veision licddyw yn tori yraaith hob un oddi
torth eifeistr—tybia rhai mai ei feddwl oedd,

fod y llanciau hyn yn gofyn lluniaeth ganddo
of yn dwyllodrus yn enAv Dafj'dd ; ac ereill, ei

fbd yn cyfeirio at y dylcdwyr ag oedd gan Da-
lydd yn ei fyddin, pen. xxii. 2 : ond y mae yn
dcbycach mai cyhuddo Dafydd yr ydoedd o

anftyddlondeb i'w feistr Saul.

Ádn. 11. A gymcraffify mara a^m dufr]
Yn ol y LXX, 'íy mara a'm gioin ;' ac y mae
yn amlwg fod gwin gan Nabal yn ei wledd,

canys dyM'edir ei fod yri feddw iawTi, adn. 36.

A'7n cig a lcddais i'm cneifwyr—sef cig defaid

a geifr, adn. 2, os nid cig gwartheg hefj'd. A'ii

rhoddi i wr nas gimi o baley maent—yr
oedd hyn yn anwiredd amlwg, yn cael ei ddy-
wedyd fel esgus drosbeidio rhoddi dim iddynt.

Adn. 1 2. Fclly llanciau Dafydd a droisant
i'w ffordd] Ileb gael dim lluniaeth i Dafydd
a'i wr, nac ond odid damaid o fara iddynt eu
hnnain.
Adn. 1.3. Gwrcgyswch boh un ei gleddyf]

I gosjti Nabal am ei draha a'i daiogrwydd. A
dau gant a drigasant gyda'r dodrcfn—

i

warchad y pethau ag oedd ganddynt hwy yn
eu gwersyll yn Paran.

Adn. 14. Ac un o'r llanciau] Sef un o

27

genhadau o'r anialwch i gyfarch
gwell i'n meistr ni ; ond efe a'u

difenwodd hwynt.
15 A'r gwr/u dda iawnwrthym

ni ; ac ni wnaed sarhad arnom ni,

ac ni bu i ni ddim yn eisiau yr holl

ddyddiau y rhodiasom gyda hwynt,
pan oeddym yn y maes.

16 Mur oeddynt hwy i ni nos a
dydd, yr holl ddyddiau y buom
gyda hwynt yn cadw y defaid.

17 Yn awr gan hyny gwybydd,
ac ystyria beth a wnelech : canys
parotowyd drwg yn erbyn ein meistr
ni, ac yn erbyn ei holl d ef : canys
efe sydd fab i Belial, fel na cllir

ymddyddan âg ef.

18 ![ Yna Abigail a frysiodd, ac

a gymerth ddau cant o fara, a dwy
gostrelaid o win, a phump o ddefaid

wedi eu gwneuthur yn barod, a
phum hobaid o gras-ýc?, a chan swi^

o resin, a dau can teisen o íRgys, ac

a'ií- gosododd ar asynod.
19 A hi a ddywedodd wrth ei

weision Nabal ; a fynegodd i Abigail—pwy
all lai na rhyfeddu wrth ddoethineb a ffyddlon-

deb y bugail hwn, yr hwn a rybyddiai ei

feistres o'r perygl ag yr oedd ei tlieulu ynddo?

Yr oedd yn rhesymoi iddo gasglu hjniy oddi

wrth y sarhad a daflasai ei feistr ar Dafydd a'i

wr.
Adn. 15. A'r gior fu dda iawn wrthym

ni] Pan yr oeddynt yn byw gynt yn ngiiy-

mydogaeth Carmel ; ac ni wnacd sarhad
arnom ni—gan Dafydd a'i wr; na chan

ereiU, am eu bod hwy yno i'n hamddiffyn.

Adn. 16. Mur ocddynt hwy i ni nos a dydd]
Rhag y Philistiaid ar un llaw, a rhag yr Árab-

iaid ar y llaw arall, y rhai oeddynt yn byw
gan mwyaf ar yspail ac anrhaith. Fel liyn y
mae y líanc hwn yn dywedyd mwy o'u jihiid

nag a ddywedasai Ilanciau Dafydd eu hunain ;

nid yn unig na wnaethant niwed iddynt, ond

hefyd ddarfod iddynt eu cadw hwy a'u praidd

rhag yspeilwyr a bwystfilod.

Acln. 17. Ystyri'a bcth a îonelech] Beth

sydd oraf ei WTieuthur ì attal y drwg hvraw.

Canys cfe sydd fab i Belial—neu ' fab i'r

fcdW Deut. xiii. 13, yn ddyn diwerth a sarug

;

fcl na ellir ymddyd'dan âg ef—heb iddo yn y
fan neidio i dymlierau drwg. Ac herwydd

hyny dewisodd y llanc ddywedyd am eu perygl

wrth ei feistres, yn hytracli nag wrth ei feistr.

Adn. 18. Ddau c'ant o fara] o dei.senau

neu dorthau ; a dwy gostrelaid win—y rhai

oeddynt gostrehau mawTÌon o grwyn, j^en. i. 24;

a x>hump ddefaid wedi cu gwneulhur yn
harod— wedi en blingo, neu ynte wodi ou

berwi neu cu rhostio ; a, phum hobaid gras-

d—gwel ar pen. xvii. 17; a chan swj) oresin

—neu winravm sycliion ; a dau can teisen

ffìgys—^^wedi eu sychu yn ngwres yr haul, n'u

gwasgii yn deisenau. lhoddodd Abigail yr
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\

gwcision, Cerddwch o'm blaen i

;

welc, fi yn dyfod ar cich ol : ond
wrthNabal ei gr nid ynganodd hi.

20 Ac â hi yn marchogaeth ar

asyn, ac yn dyfod i waered ar hyd
ystlys y mynydd ;

yna, wele, Dafydd
a'i wr yn dyfod i waered i'w her-

byn ; a hi a gyfarfn â hwynt.
21 (A dywedasai Dafydd, Diau

gadw o houof fì yn ofer yr hyn oll

ocdd gan hwn yn yr anialwch, fel

na bn dim yn eisiau o'r hyn oll oedd
ganddo ef : canys efe a dalodd i mi
ddrwg dros dda.

22 Felly y gwnelo Duw i elynion
Dafydd, ac ychwaneg, os gadawaf
o'r hyn oll sydd ganddo ef erbyn
golcuni y bore, un a bisai arbared)

23 A phan welodd Abigail Da-
fydd, hi a frysiodd, ac a ddisgynodd
oddiar yr asyn, ac a syrthiodd ger
bron Dafydd ar ci hwyneb, ac a ym-
grymodd hyd lawr.

lioU betliau liyn o lioni ei hun, yn (Idiarwybod

i'w gr ; ond yr oedd hyny yn eithaf cyfreith-

lon, gan inai i arbed ei fywyd ef a'i deulu y
gwnaeth hi hyn.

Adn. 19. Cerddtoch ó'm blaen i] Fel y
byddai i lid Dafydd, wrth weled yr anrhegion,

liniaru ychydig erbyn y deuai lii i'w gyfarfod.

Hi a yniddygai yn hyn fel y gwnaethai Jacob
at ei trawd Esau : gwel Gen. xxxii. IG, &c.

Adn. 20. Ac d ìii yn marchogaeth ar asyn']

Wrthi ei hun ond odid, ryw encyd ar ol ei

gweision a'r anrhegion; hi a gyfarj'u â hwi/nt

—yn dyfod o anialwch Paran tua Charuiel i

ddial ar Nabal.

Adn. 21. A dyicedasai Dafydd] Ar ol i'w

ddog llanc ddychwelyd i Paran, a niynegu pa
fath driniaeth a gawsont hwy gan Nabal. JJiaii

gadw honoffi yn ofcr—ofer i Dafydd a'i

wr oedd eu holl ofid h^raw am braidd Nabal
yn Carmel, gan iddo ef ymddwyn fel y
gwnaeth tuag at)'nt wedi y c^\bl.

Adn, 22. Fclly y gicnclo Duw i elynion

Dafgdd] Hyny yw, i Dafydd ei hun : ond
gan nad ymddanghosai yn weddus iddo ei fell-

dithio ei hun, efe a grybwylla ci elynion, am
yr ystyriai y bychhii iddo droi yn elyn iddo ei

íiun wrth beidio cytìawni ei fyg}tlùad. Os
gadawaf—orhyn y fory un gwrgw yn fyw.

Nis gaíl dim gyfiawnhau Dafydd yma. Pa
gythruddiad bynag a gafodd, ni wuaed niwed
personol iddo ; ac }r oedd ei benderf^^iiad i

ladd teulu cyfan am i Nabal fod yn anhael-

iouus tuag ato, yn ysgeler a chreiüon i'r eithaf.

Arglwydd, ' })a betli yw dyn !

'

Adn. 23. Ac a si/rthiodd gerbron Dafydd]
Nid yn unig o barch iddo ef, ond hetyd i

ddeisyf arno jti ostyngedig arbed Nabal.
Adn. 24. Arnaf Ji, fy arglwydd, Ò;c.]

Cyfrif bechod Nab;d i mi ; ac, os myni, cosjia

of ynof fi, yr hon wyf nma ) n fy olìiymu ty

hun fel aborth i'th tldiuofaint cvtìawu. Yr

24 Ac a syrthiodd wrth ei draed
ef, ac a ddywedodd, Arnaf fi, fy ar-

glwydd, arnaf fi hydded yr anwir-
edd ; a llefared dy wasanaethferch,
atolwg, wrthyt, a gwrando eiriau

dy law-forwyn.
25 Atolwg, na osoded fy arglwydd

ei galon yn erbyn y gr Belial hwn,
sef liabal : canys fel y mae ei enw
ef, felly y mae yntau ; ISTabal yic ei

enw ef, ac ynfydrwydd sydd gydag
ef : a minau dy wasanaethferch, ni

welais weision fy arglwydd, y rhai

a anfonaist.

26 Ac yn awr, fy arglwydd, fel y
mae yr Arglwydd yn fyw, ac mai
byw dy enaid di, gan i'r Arglwydd
dy hiddias di rhag dyfod i dywaìlt
gwaed, ac i ymddial â'th law dy
hun

;
yn awr bydded dy elynion di,

a'r sawl a geisant niwed i'm hargl-
wydd, megys Nabal.

27 Ac yn awr yr anrhcg yma, yr

oedd hyn }ti dangos ei mawr gariad hi at ei

gr, a'i liawydd i achub ei fywyd ef, er cyn-

ddrwg ydoedd ; a hi a ddefnyddiodd y tìbrdd

etfeithiol hon, gan obeithio yi\ lled hyderus na

wnai Datydd felly ddim niwed iddi hi na'i gr.
Adu. 25. Na osodcd fi/ arglwgdd ci galon

yn crbyn y gwr Beîial hwn] I ddial amo

:

canys fel y jnae ei enw—yn arwyddo dyu
ynfyd, adn. 3 ; felly y niae yntau—yn ym-
ddwyn yn ynfyd yn ei holl eiriau a'i ymddyg-
iadau. Nid gwarthruddo ei g\vr oedd amcan
Abigail, eithr achub ei tWyd ef : buasai yn
dda ganddi guddio ei ynfydrwydd of pe gall-

asai ; oad yr oedd yn rhy g}hoeddus i bawb,

a defuyddiai hithau h^Tiy yn rlieswm i geisio

})erswadio Dafydd i beidio gwneyd sylw o hono,

ond ei adael i'w j-nfydrwydd. A minau dy
wasanaethferch—\\Tth alw Dafydd yn argl-

wydd iddi hi, a hithau yn wasanaethferch iddo

yntau, mynai barchu Dafydd gymaint ag yr

oedd ei g\vr wedi ei anmharchu ef ; ni wclais

weision fy arglwydd—nid oeddwn yn y fan

ar )' pryîl, ouidè ni chawseut eu trin fel y
cawsant.

Adn. 2G. Gan €r arglwydd dy luddias di

rhag di/fod i dywallt gwacd] Nis giillai dim
gaeÌ ei ddyw edyd wrth Dafydd yn f\\ y etfeith-

iol i droi ymaith ei lid ef, nag awgrymu fel

hyu y fath dyb aui ei ddaioni a'i hynawT^eiId,

fel ag i si'asirlu eisioes ei bod hi wedi ei droi ef

oddiwrtii ei fwTÌiul g\\aedlyd; neu, )Ti hytrach,

fod Duw wedi cyfryngu, tr\vy ei ragluniaeth

dda, i'w luddias ef riiag tywallt gwaed. Y uiae

vn debyg fod rln-^y argraff dwyfol ar ei meildw 1

Ìii ar V pryd, ueu ryw nrw)dd o ddyhuddiant

yn ngwyueb])ryd Dafydd, nes yr ooiìd yn cn,Hlu

yn sicr ei bod wedi liwyddo. Vn awr bydded
'dy elynion di, a'rsawl a geisiant niwed T///

hargìwydd, mcgys Nabal—mor ddiruìygus a

Ni\bal, îU' morauidluog i'th niweidioag y\v efe.

Tvbiiii rhai ei bod vn cvreirio. trwv vsbrvd
275"
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hon a ddj^g dy wasanaetliferch i'm
harglwydd, rhodder hi i'r llanciau

sydd yn canlyn fy arglwydd.
28 A madcleu, atolwg, gamwedd

dy wasanaethferch : canys yr Argl-
wydd gan wneuthur a wna i'm har-
glwydd d sicr ; o herwydd fy argl-

wydd sydd yn ymladd rhyfeloedd
yr Arglwydd, a drygioni ni chafwyd
ynot ti yn dy lioll ddyddiau.

29 Er cyfodi o ddyn i'th erlid di,

ac i geisio dy enaid ; eto enaid fy

arglwydd a fydd wedi ei rwyrno yn
rhwymyn y bywyd gyda'th Argl-
wydd dy Dduw ; ac enaid dy elynion
a chwyrn-deifl efe, fel o ganol ceu-
deb y íFon dafl.

30 A phan wnelo yr Arglwydd i'm
harglwydd yn ol yr hyn oll a lefar-

proffwydoliaeth, at fai-wolaeth ebrwydd Nabal;
a'i bod yn dymuno i Saul, a phawb ereill o
elynion Dafydd, gael eu tori ymaith gan law
farnol Dnw, fel y cai Nabal, adn. 38-

Adn. 27- Yr anrheg ymci] A enwiradn. 18,

rhodderhi i'r llancicni—i weision Dafydd, feí

pe na buasai yn ddigon da i Dafydd ei hun yn
ei barn hi.

Adn. 28. A maddeu, atohrçj, gamwedd dy
îüasanaefhferch] Camwedd Nabal, yr hwn a
gymerasai lii arni ei hun ; neu ei chamwedd
hi yn dyfod fel hyn i eiriol gerbron Dafydd.
Canys yr Arghcydd gaîi wneuthur a ima i'm
harglwydd d sicr—sef brenhiniaeth sicr i

Dafydd a'i had. Hi a wyddai hyn ond odid
trwy yr ysbryd proffwydoliaeth a orphwysai
arni. O herwydd fy arghoydd sydd yn 'ym-
ladd rhyfeloedd yr Arghcydd—yn erbyn y
Philistiaid, golynion yr Arglwydd, ac o blaicl

Israel ei bobl ef. Ä drygioni ni chafwyd
y lot ti yn dy holl ddyddiau—er i ti gael dy
gyhuddo o lawer o ddrygioni gan Saul ac ereilí.

Na fydded i ti gan hyny gyíìawnhau gwarth-
raddiadau dy elynion, na dwyn anfri ar dy
anrhydedd mawT a chyfia^ra, trwy drochi dy
gledcìyf yn ngwaed y rhai a fyddànt yn fuan
yn ddeiliaid i ti.

Adn. 29. Er cyfodi o ddyn i'th crlid di]
Sef Saul, yr hwn a erlidiasai lawer ar Dafydd i

geisio dyfetha ei einioes ef ; eto enaidfy argl-
loydd a fydd %oedi ei rwymo yn rìiyniyn y
hywyd— bydd dy fywyd yn' wortliíawr y'n

ngol^^-g yr Arglwj'dd, ac yn ddiogel ganddo èf

;

ac felly nid oedd achos iddo ef gyìiieryd ymaitli
fywyd neb arall i ddiogelu ei fywyd ei h'un. Y
mae yn sicr y gellir cìeall hyn am ddiogelwch
bywyd naturiol Dafydd dan ofal rlingluniaeth
I)uAv ; ac y mao rhai yn ei ddeall hefyd am
fywyd tragwyddol ei enaid ef, yn Hnvyrayn
rvf»minod tragwyddol Duw. Cymerwd yr
yinadrodd oddiwrth arfeiiad cyffredin dynion,
y rhai a rwymant y j)etliau hyny mewn rh'wym-
ynaii, y rhai y mae arnynt ofn eu colli. Ac
enaid dy elynion a chwyrn-ddjl efe, fel o
ganol ceudeb y ffon dajl—J)ii a'u symud
\ì\\y o'r byd yn gyfl} m a'diüymvvvth, a cliyda
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odd efe o ddaioni am danat, a phau
y'th osodo di yn flaenor ar Israel;

31 Yna ni bydd hyn yn ochenaid
i ti, nac yn dramgwydd calon i'm
harglwydd, ddarfod i ti dywallt
gwaed heb achos, neu ddial o'm
harglwydd ef ei hun : ond pan wnelo
Duw ddaioni i'm harglwydd, yna
cofia di dy law-forwyn.

32 ^y A dywedodd Dafydd wrth
Abigail, Bendigedig fyddo Argl-
wydd Dduw Israel, yr hwn a'th an-

fonodd di y dydd hwn i'm cyfarfod i

:

33 Bendigedig hefyd/o dy gyng-
hor, a bendigedig fyddych dithau
yr hon a'm lluddiast y dydd hwn
rhag dyfod i dyivallt gwaed, ac i

ymddial á'm llaw fy hun.
34 Canys yn wir, fel y mae Argl-

nerth angherddol. Y niae yn debyg fod Abi-
gail yn cyfeirio yma at y gareg a daflodd Da-
fydd à'i ffon dafl i dalcen Goliath.

Adn. 30. A^ìhan y'th osodo di ynflaenor']

Neu yn frenin ar Isi-ael, yn ol ei addewid o'r

blaen.

Adn. 31. Yìta ni bydd hyn yn ochenaid i

ti] Bydd dy feddwl a'th gydwybod yn rliydd

oddiwrth y boen a barai y fath weithred i'r

liwn a'i cyflawnai. Ddarfod i ti dyioalli

gwaed heb achos—yr hyn a wnaethai Dafydd

l)e Uaddasai efe Nabal a'i wr fel yr oedd yn
bwTÌadu. Canys er i Nabal fod yn euog o

ddiffeithrwydd ac anniolchgarwch, eto nid oedd

efe wedi gwnej'd dim yn haeddu angau, wrth

gyfraith Duw na dyn ; a pha beth bynag a

wnaethai efe, yroedd y lleill o'i deulu ynddi-
niwed. Ond pan wnelo Duw ddaioni i'ni

harghoydd—sef dy waredu o law dy elynion,

a'th ddyrchafu i'r orsedd ; yna cofia di dy
law-forwyn—tybia rhai ei bod hi yma, trwy

ysbryd ])roffwy'doliaeth, yn cyfeirio at farwol-

aeth ebrwydd Nabal, ac at gael eu ])hriodi â
Dafydd ; ond y mae yn debycach mai eì

mecidwi oedd, fod i Dafydd, -wedi yr elai efe

i'r frenhiniaeth, os byddai ganddi hi ryw gyn
i'w ddwyn ger ei fron, ei gwrando hi yn dost-

uriol i)an wedi ei gadael yn weddw.—Yn yr

hoU arawd lion nid oes dim yn ddiffygiol, na

dim wedi ei dclodi i mewn yn afreidiol. I)ywed-

wyd y cwbl yn y modd mwyafaddas, efleithiol,

ac ennillgar; a dengys yr hoU ymadrodd fod

Abigail yn wraig ddoeth iaMU, o ffydd gref, ac

fawr dduwioldeb. Gresyn oedd i wraig fel

iion gael ei hudo i ieuo mor annghydniarus à

dyn o fath Nabal

!

Adn. 32. Jiend.igedig fyddo Arghvydd
Dduw Israel] Canfyddai Daf>'dd law Duw
yn amlwg yn hyn, a bendithiai Dduw am anfon

Abigail i'w luddias ef rhag tywallt gwaod.

Adn. 33. Bendigedig hefy'dfo dy gynghor]

Efe a ddymunai fendith Duw ar ei cliyngiior

lii liefyd, i'w attal ef o iiyny aUan riiag goruiod

byrbwylldra a-c ysbryd dial.

Adn. 34. Canys yn wir, fel y mae Ärgl-

wydd Dduw Israei yn fyw] Gwel adn. 22.



Marwolaeth ISfahal. 1 SAMÜEL XXV. DafyddynprîodiÄhígail.

wydd Ddiiw Israel yii fyw, yr hwn
a'm hattaliodd i rhag dy ddrygu di,

oui buasai i ti frysio a dyfod i'm

cyfarfod, diau na adawsid i Nabal,
erbyn goleuni y bore, tm a bisai ar

bared.
35 Yna y cymerodd Dafydd o'i

llaw hi yr hyn a ddygasai hi iddo ef

;

ac a ddywedodd wrthi hi, Dos i fyny

mewn heddAvch i'th d : gwel, mi a

wrandewais ar dy lais, ac a dder-

byniais dy wyneb.
36 ^ Ac Abigail a ddaeth at Na-

bal ; ac wele, yr oedd gwledd ganddo
ef yn ei d, fel gwledd brenin : a

chalon ISTabal oedd lawen ynddo ef

;

canys meddw iawn oedd efe : am
hyny nid ynganodd hi wrtho ef air,

na bychan na mawr, nes goleuo y
bore.

37 A'r bore pan aeth ei feddwdod
allan o Nabal, mynegodd ei wraig
iddo ef y geiriau hyny ; a'i gah)n cf

a fu farw o'i fewn, ac cfe a acth fel

careíî.

Oddipna gwel\Mi fod Uwon, trwy y rliai y
rliwyma dynion eii liunain i wncyd yr liyu

sydd ddrwg, yn ddirj'ui ac ofer : ac fel yr oedd
yu btíchod eu gwncuthur, felly y inae eu cyf-

lawni yn chwauegu j^echod at becliod.

Adn. 35. Gwel, mi a wrandcwais ar dy
lais] Ar ci dadleuon a'i rhesyniau, y rhai

oeddynt «íryfion ; ar ei deisyfiad taer, yr hwn
a ganiatawyd ; ac ar ei chynirlior doetii a da,

yr hwn y penderfynai Dafydd ufyddhau iddo.

Adu. 3G. Fel gwledd brenin] ran nifer y
dysgleidiau a luoethusrwydd y seigiau ; canys

y mae cybyddion yn afradus iawu weithlau
wrth wneyd gwledd. A chalon Nabal oedd
lawen ynddo ej'—yn llawcn gan wiu, A\cdi

ci fyned yn ' fcddw iaw n ;

' ac os oedd ef
yu yufyd ar amserau ereill, diau ei fod yn
Ihiwcr mwy ynfyd yn awr. Am hyny iiid

ync/anodd hi wrtho ef air—am ei sarugrwydd
ef wrth weision Dafydd, na'r l>erygl ag y bu
ynddo hcrwydd hyny, nac anx yr In n a
wnaethai hi i'w arbed ef a'i holl d.

'

Adn. 37. A'r borc] Wedi iddo gysgu,
sobri, a dyfod i ryw raddau ato ei hun

;

ìììyneyodd ei wraiy iddo ef y yeiriau hì/ny—
am ci berygl cf oddiwrth Dafydd, a'r niodd yr
aethai hi i'w gyfarfod i droi yuíaith ci lid ef

;

rt'î galoìi ef a fu farw o'i'fewn—syrthiodd
mewn llewyg, ac aeth ei galon mor ocr a di-

deimlad a chareg.

Adn. 38. Ac yn nyhylchpeny deg niwrnod]
Wedi iddo fod yn gorwedd cyhyd a hyny yn y
dull marwaidd a syfrdan uchod, ac fe allai hcb
gYmcryd dim lluniaeth trwy yr holl aniser

;

tarawodd yr Arglwj/dd Xabàl—ond odid à'r

])arlys ; ncu ynte goddefodd i'w otìd a'i ofnau
gynyddu i'r fath raddau fel y bn farw.

Àdn. 39. A j)han glyhu Dafyddfarw JVa-
bäl] Yr hyn a allai ci glywcd yn íüan, trwy

38 Ac yn nghylch p^^n y deng
niwrnod y tarawodd yr Arglwydd
JSTabal, fel y bu efe farw.

39 •![ A phan glybu Dafydd farw
'îíabal, efe a ddywedodd, Bendigedig
fyddo yr Arglwydd, yr hwn a ddadl-

cuodd achos fy sarhad i oddiar law
Nabal, ac a attaliodd ei was rbag
drwg : canys yr Arglwydd a drôdd
ddrygioni Ìs''abal ar ei ben ei hun.
Dafydd hefyd a anfonodd i ym-
ddyddan âg Abigail, am ei chy-
meryd hi yn wraig iddo.

40 A phan ddaeth gweision Da-
fydd at Abigail i Carmel, hwy a
lefarasant wrthi, gan ddywedyd,
Dafydd a'n hanfonodd ni atat ti, i'th

gymeryd di yn wraig iddo.

41 A hi a gyfododd, ac a ym-
grymodd ar ei hwyneb hyd lawr, ac
a ddywedodd, Wele, dy forwyn yn
wasanaethferch i olchi traed gweis-
ion fy arglwydd.

42 Abigail hefyd a frysiodd, ac a
gj^fododd, ac a farchogodd ar asyn.

nad oedd fawr uwchlaw 30 o filldiroedd rliwng

Maon a Paran. Bendigedig fyddo yr Ar-
glwydd—efc a orfoleddai nid yn gyuuiint am
V farn a ddaetliai ar Nabal, cithr yn benaf ani

fod yr Arglwydd wcdi ei attid ef rliag y drwg
o dywallt gwaed, a chadw bywyd ei wcision

trwy droi drygioni Nabal ar ei ben ei hun yn
unig. Dafyddhcfyd a anfonoddi ymddyddan
ág Abigail—nid yn ebrwydd ar ol marw ei

g\vr, eithr yn mhen rhyw amser ar ol hyny ;

ani ci cìtynieryd hi yn wraig iddo—nid trwy
orfod, ond trwy ei i>licrswadio, os gallent, i

ymbriodi à Datydd. Y mae yn debyg i ]>a-

fydd glywed cyu hyn ddarfod i SauÌ, i dori

ymaitli ei hoU hawliau ef i'r orsedd, roddi

Michal ci ferch yn wTaig i Phalti, adn. 44 ; ac

fcUy yr ocdd yn gyfreithlon iddo ef bríodi un
arall : ac hcblaw liyny, yn ol aiferiad \r am-
seroedd hyny, nid ocdd yn annghyfreithlon i \vr

gymeryd anu-ai wragcdd. CíaÌlwn feddwl i

Dafydd, ti-wy briodi Abigail, gael holl gyfoeth
Nabal yn Maou a C'armel iddo ei hun.

Adn. 40. Carnìcl] C'anys yr oedd ganddi d
yno yn gystal ag yn Maon, adn. 2.

Adn. 41. Wele dy forwyn yn wasanaeth-
fcrch i olchi traed gweision fy arglwydd] Hi
a ddywedai hyn wrth flaenor y gweision, yr
hwn a'i cyfarchai ; ac y mae yr ymadrodd yn
dangos nid yu unig ei mawT ostyngeiddrwydd
hi, ond hcfyd ei pliarodrwydd i gydsynio ;i'u

cais. Er ei bod yn fenyw brydferth a chy-
focthog, tybiai fod yn anrhydedd iddi gael

golchi traed gweision Dafydd, a pha faint mwy
gael bod yn tcistrcs iddynt fel gwraitr Dafydd !

Adn. 42. Ac a farchogodd ar asyn] Yr
hyn oedd mor anrhydeddus yn y wlad hòno ag
yw myncd mcwn cerbyd yn aw r yn ein gwlad
ni« a jìhuinj) o'i llanccsau yn ei chanlyn—

i

wcini iddi mewu am-hvde\ld ; ac a aclh yn
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a phump o'i llaiiccsau yn ei clian-

lyu : a hi a aeth yn ol ccnhadau Da-
fydd, ac a aeth yn wraig iddo ef.

43 A Dafydd a gymerth Ahinoam
o Jezreel, a hwy a fuant illdy/yoedd
yn wragedd iddo ef.

44 % A Saul a roddasai Michal ei

ferch, gwraig Dafydd, i Phalti mab
Lais, o Alim.

PENISÍOD XXYL

A 'E, Ziphiaid a ddaethant at Saul
i Gibeah, gan ddywedyd, Onid

ydyw Dafydd yn llechu yn mryn
Hachilah, ar gyfer y difíaethwch ?

2 Yna y cyfododd Saul, ac a aeth
i waered i anialwch Ziph, a thair mil
o etholedigion gwr Israel gydag ef,

i geisio Dafydd yn anialwch Ziph.
3 A Saul a wersyllodd yn mryn

Hachilah, yr hwn sydd ar gyfer y
diffaethwch, wrth y ífordd : a Da-
fydd oedd yn aros- yn yr anialwch

;

ac efe a welodd fod Saul yn dyfod
ar ei ol ef i'r anialwch.
4 Am hyny Dafydd a anfonodd

ysjnwyr, ac a wybu ddyfod o Saul
yn sicr.

wraig iddo ef—trwy ddywedd'iad a phriodas,

yn ol trefn y wlad a'r aniserau hyny,
Adn. 43. A Dafìjdd a gynierih Ähinoam]

Meddylir iddo gymeryd hon yn wraig o flaen

Abigail, am y crybwyllir am dani bob amser
yn irdaenaf yn rhestr ei wraüfcdd ; a hi oedd
Ìam ei fab hynaf Amnon, 2 Sam. iii. 2.

dezreel—yr oedd dau le o'r enw lnvTi ; un yn
jlwyth Issacar, a'r llall yn llwyth Juda.

Âdn. 44. / I^haUi']
' Fel na ddywedid fod

Saul yn erlid ei fab-yn-ngliyfraith, ac fel na
fyddai y bertliynas hòno yn un math o csgus i

Dalydd hòni liawl i'r orsedd.

PEN. XXVI. Adn. 1. A'r Ziphiaid a

ddaethant at Saul] Gan fod Dafydd wedi

dyfod drachefn i'w parthau hwy, a bod y son

yn cynyddu fwy-fwy yr âi efe yn frenin, ofnai

y t-'wr hyn y dialai efe arnynt am eu brad-

ychiad o íiono o'r blaen ; felly aethant at Saul

c'ilwaith, li'du obeithio y gellid dyfetlia Dafydd,

fel na ddiahd efe arnynt hwy. Onid ydyw
Dafgdd gn llechu gn rnrgn llachilah—lle yr

ydoedd ])an y darfu i'r Ziphiaid ei fradychu ef

o'r blaen, pen. xxiii. 19. Yr oedd y lle hwn
o fewn oddeutu ])edair milldir i Carmel, lle yr

oedd cartref a meddiannau Abigail ; a hyn ond

odid a barodd i Dafydd symud yma o anialwch

Faran.
Adn. 2. Yna g cgfododd Saul] Felly ni a

uelwn mai yr un oedd ei elyniaeth ef at Da-
lydd o hyd, er i Dafydd ci arbed ef yn yr ogof,

pen. xxiv. 10, &c.

Adn. 3, 4. Ac efe a wclodd fod Saul gn
(lyfodar ei ol] Hyny yw, efc a glgwodd;
canys pc buasai Dafv dd wcdi gwelcd â'i lvgaid
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5 ^[ A Dafydd a gyfododd, ac a
ddacth i'r lle y gwersyllasai Saul
ynddo : a chanfu Dafydd y lle yr
oedd Saul yn gorwedd ynddo, ac
Abner mab Ner, tywysog ei lu. A
Saul oedd yn gorwedd yn y wer-
syllfa, a'r bobl yn gwersyllu o'i am-
gylch ef.

6 Yna y llefarodd Dafydd, ac y
dywedodd wrth Ahimelech yr Heth-
iad, ac wrth Abisai mab Serfiah,

brawd Joab, gan ddywedyd, Pwy a
â i waered gyda mi at Saul i'r

gwersyll ? A dywedodd Abisai,
Myfi a áf i waered gyda thi.

7 Felly y daeth Dafydd ac Abisai
at y bobl liw nos. Ac wele, Saul
yn gorwedd ac yn cysgu yn y wcr-
syllfa, a'i waewfíbn wedi ei gwthio
i'r ddaear töHh ei obenydd ef : ac
Abner a'r bobl oedd yn gorwedd o'i

amgylch ef.

8 Yna y dywedodd Abisai wrth
Dafydd, Duw a roddes heddyw dy
elyn yn dy law di : yn awr gan hyny
gad i mi ei daro ef, atolwg, â
gwaewffon, hyd y ddaear unwaith,
ac nas ail darawaf ef.

fod Saul yn dyfod ar ei ol, ni buasai raid iddo

aníbn ys])'iwyr i gael sicrwydd o'r peth.

Adn. 5. A'r bohl gn gwersgllu o'i amgglch
ef] Yr oedd Saul ac Abner yn gorwedd yn
nghanol y gwersyll, a'r milwyr oll o anigylch

iddynt yn gwarchad y brcnin, ac yn edrych

allan bob ffordd a welent hwy Dafydd a'i wr,
Felly y gv,ersylla yr Arabiaid hyd heddyw,
a'u penaethiaid yn y canol.

Adn. 6. Serfiah] Hon oedd chwaer Dafydd

;

ac felly yr oedd ei meibion hi, Abisai a Joab,

yn neiaint i Dafydd.
Adn. 7. Fellg g daeth Dafydd ac Ahisai

at g bohl liiv nos] Gweithred hyf iawn oedd i

ddau ddyn fel 1i)ti fyned i ganol byddin o dair

mil o wr etholedig ! Ond dylid ystyried,

(1) Fod Dafydd wedi cael rhyw sicrwydd y
cadwai Duw ef i'r frenhiniaeth ; (2) Ei fod ef

yn debygol wedi cael rhyw gyndiclliad dwyfol

i'w feddwl i wneuthur hyn ; ac, (3) Y gullai

Duw fod wcdi datguddio iddo fod y gwr oU

yn cysgu, fel y cai Dafj^dd yr ail gyíleusdra

îiwn i ddangos ei ddiniweidrwydd tuag at Saul.

Ac 'wele Saul gn gorioedd ac gn cysgu—a'i

holl filwyr yn cysgu hefyd, trwy i drymgw.sg

oddiwrth yr Argiwydd syrthio araynt, adn. 12.

A'i waewffon wedi ei gwthio i'r ddaear lorth

ei obengdd ef—y\\ bar'od at oi law os byddai

achos am dani.

Adn. 8. (Jad i rni ei daro ef] Ni cheisiai

Abisai gan Dafydd ci hun ladd Saul, am y
gwyddai iddo witUod gwTieyd hyny o'r blaen

yn yr ogof, pen. xxiv. G; ond ccisiau ganddo

adacl iddo ef roddi y wacwfTon trwyddo i'r

ddaear, fel na byddai aclios ei ail daraw of b) th

niwyuch.
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9 A Dafydd a ddywcdodd wrth
Abisai, Na ddyfetha ef : canys pwy
a estynai ei law yn erbyn eneiniog
yr Arglwydd, ac a fyddai ddieuog ?

10 Dywedodd Dafydd hefyd, Fel

y mae yr Arglwydd yn fyw, naill

ai yr Arglwydd a'i tery ef; ai ei

ddydd ef a ddaw i farw; ai efe a

ddisgyn i'r rhyfel, ac a ddyfethir.

11 Yr Arglwydd a'm cadwo i rhag
estyn fy llaw yn erbyn eneiniog yr
Arglwydd : ond yn awr, cymer,
atolwg, y waewífon sydd wrth ei

obenydd ef, a'r llestr dwfr, ac awn
ymaith.

12 A Dafydd a gymerth y waew-
ífon, a'r dwfr oddiwrth obenydd
Saul ; a hwy a aethant ymaith ; ac
nid oedd neh yn gweled, nac yn
gwybod, nac yn neífro: canys yr
ocddynt oll yn cysgu ; o herwydd
trymgwsg oddiwrth yr Arglwydd
a S3''rthiasai arnynt hwy.

13 [[ Yna Dafydd a aeth i'r tu
hwnt, ac a safodd ar ben y mynydd
o hirbell {ac encyd fawr rhyngddynt)

Adn. 9. Na ddyfetha ef] Gan fod Saul

wedi cael ei wncyd }ti frenin trwy benodiad
nciUduol Duw, edrychai Dafydd arno í'el y
trosedd mwj'af i neb ci niweidio cf : gwel ar

lícn. xxiv. 6, &c.

Adn. 10. Fely maeyr Arglwyddynfìjio]
Hyn ydoedd fath ar Iw, i sicrliau i Abisai wir-

ionedd y naill neu y llall o'r pcthau a ganlyn.

Naill ai yr Aryhoydd aH tcry cf—à barn i

farwolaeth ; ai ei ddydd cf a ddaw i fario—
o farwolaeth naturiol, yr hyn yn nhrcfn natur-

iaeth a gymer lc o flacn fy manvolaeth i, yr
hwn wyf lawcr icuangach, ac fclly caf wared-
igaeth oddÌMTtho ; ai efe a ddisgyn €r rhyfel,

ac a ddyfcthir—â chlcddyf gelynion ci wìad.

Adn. il. Cymcr., atolìog, y waeirff'on] Yr
hon a ddengys Uc y buom, a'r hyn a allascm
ci wncuthur. Gwelsom eisiocs fod y wacwttbn
yn cacl ei chario gan frcnhinoedd, fcl teym-
wialen, yn arwj'dd o awdurdod brenhinol ; ac

wrtli i Dafydd gj^mcryd hon, gallai Saul ddeall

fod hyny yn arwyddo y byddai i Dafydd esgyn
i'r orsedd. A'r llcstr dwfr—yr h-H-n a rodd-
wyd yno i Saul yfcd o liono jti ei syched ; neu
i yndanhau Ag ef, yn ol y gj-fraith, os ym-
halogai.

Adn. 12. TrymgiDsg oddiiorth yr Ar-
ghoydd] Yr un gair ydyw ag a ddcfnyddir
Gen. ii. 21, i osod allan gyflwr Addapan ft'urf-

iodd Duw Efa o'i ystlys cf.

Adn. 13. Yna Dafydd a aeth i'r tii hwnt]
Scf dros yr afon ag oedd yn rhedcg rhATOg y
ddau fryn, fcl y dywcd Joscjìhus ; ac a safodd
ar ben y mynydd o hirhell—yn ddigon agos
iddynt glywcd ei lais yn y gwersyll, ac yn
ddigon pcll iddo allu dianc o'u cyracdd os

byddai raid.

Adn. 14. A Dafydd a lcfodd ar y bobì]

14 A Dafydd a lefodd ar y bobl, ac
ar Abner mab Ner, gan ddywedyd,
Onid atebi di, Abner ? Yna Abner
a atebodd, ac a ddywedodd, Pwy
ydyjyt ti sy yn llefain ar y brenin?

15 A Dafydd a ddywedodd wrth
Abner, Onid gr ydiüyt ti ? a phwy
sydd fel ti yn Israel ? a phaham na
chedwaist dy arglwydd frenin ?

canys daeth un o'r bobl i ddyfetha
y brenin dy arglwydd di.

16 ISTid da y peth hyn a wnaethost
ti. Fel y mae yr Arglwydd yn fyw,
meibion euog o farwolaeth ydych
chwi, am na chadwasoch eich
meistr, eneiniog yr Arglwydd. Ac
yn awr edrychwch pa le y mae
gwaewífon y brenin, a'r llcstr dwfr
oedd lurtli ei obenydd ef.

17 A Saul a adnabu lais Dafydd,
ac a ddywedodd, Ai dy lais di yio

hwn, fy mab Dafydd ? A dywedodd
Dafydd, Fy llais i ydyw, fy argl-

wydd frenin.

18 Dywedodd hcfyd, Paham y
mae fy arglwydd fcl hyn yn erlid

Sef ar filwyr Saul yn y gwersyll, fel y deflröent

ac y clywent hwy ; ac ar Abner—twysog ei

lu ef. Fwy ydwyt ti sydd yn Uefain ar y
brcìiin ?—gellir meddwí MTth hyn i Dafjdd
lcfain ar Saul hcfyd ; ond y mac Poole yn ci

ddeall, ' yn ymyl y brcnin,' neu mor agos ato

fel ag i'w aflonyddu.

Adn. 15. Onid gwr ydin/t ti?] Scf gr o

wroldeb a dewrdcr mawr. A phwy sydd fcl
ti yn Israel ?—nior uchel fel swyddog milwT-
aidd, ac o gymaint ymddiriad a chyfrifoldcb?

A phahani iia chedwaist—na fuasai gcnyt
wcll dysgyblaeth ar dy fyddin fcl ag i warchad
dy arglwydd frcnin ? Canys daeth un o'r bobl

i ddyfctha y brcnin—yr ocdd hyn yn wir am
Abisai, yr hwn a fynai ladd Saul, adn. 8.

Adn. 16. Mcibion euog o farwolacth ydych
chwi] Canys yr ocdd y ncb a gysgai ar ci

wyliadwriacth i gael ei gospi à marwolaeth, yn
ol y deddfau milwraidd. Fdrychwch pa ìc y
mae gioacwffon y brenin—y mao jai dcbyg ci

bod yn ddydd goleu erbyn hyn, a bod Dafydd
yn dal y wacwtì'on a'r llcstr }'n ei hiw, i'w

dangos i Abncr a milwyr Saul ; yr hyn ocdd
yn brawf iddo ef fod yn y gwersyll yn eu
OTnerj'd, ac iddo arbed Sauí pryd y gaUasai ei

lâdd ef.

Adn. 17. A Sanl a adnabu ìais Dafydd]
Yr hwn ocdd wcdi deô'ro erbj'n hyn trwy foil

Dafydd ac Abncr jti gwaeddi ar eu gilydd.

Ai dy hds di yw hwn, fi/ 7nab Dafydd?—
g-Avel ar pcn. xxiv. 16. Fy llais i ydyw, fy
arglwyddfrcnin—y mae cfe í\t\\ yn cydnabod
awdurdod Saul fel ei arglwydd a'i frenin, gan
arwyddo iddo fcUy ci IFyddlondcb o hyd iddo
cf a'i lywodraeth.

Adn. 18. Paham y mac fy arglwydd fd
hyn yn crlid ar ol èi was ?J Can"vs m: oêdd
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ar ol ei was ? cauys betli a wnaeth-
ym ? neu pa ddrygioni sydcl yn fy

llaw?
19 Yn awr gan hyny, atolwg,

gwrandawed fy arglwydd frenin

eiriau ei wasanaethwr. Os yr Ar-
glwydd a'th annogodd di i'm her-

byn, arogled oífrwm : ond os meib-
ion dynion, melldigedig fyddant
hwy gerbron yr Arglwydd ; o her-

W3^dd hwy a'm gyrasant i allan

heddyw, fel nad ydwyf yn cael

glynu yn etifeddiaeth yr Arglwydd,
gan ddywed^^d, Dos, gwasanaetha
dduwiau dyeithr.

20 Yn awr, gan hyny, na syrthied

fy ngwaed i i'r ddaear o flaen wyneb
yr Arglwydd : canys brenin Israel

a ddaeih allan i gcisio chwanen,
megys un yn hela petris yn y myn-
yddoedd.

21 •[[ Yna Saul a ddywedodd.

Saiil trwy liyny }-ti coUi ei •wasanaetli ef, yr

hon a allai íbd yn fanteisiol i Saul, er gwaeled

oedd Dafydd.
Adn. 19. Os yr Arglwydd a'th amwgodd

di i'm herhytì] Yn gosp am dy bechodau di

neu fi ; arogled offrivm—Saes., ' derhynied
ofFrwm ;' hyny yw, boed i ni oftrymu aberth i

heddychu ei lid yn ein herbyn. Neu, derbynied

yr Arglwydd oftrMiîi diolchgarwch genyt ti

am waredu y wlad oddiwrth y fath ddrwg-
weithredwr a fi ; can}'s rhaid fy mod yn
gyfryw, onidô nid annogasai Duw dydi byth

i'm herbyn. Ond os rìieihion dynion—trwy
enllib a chelwyddau, a'th annogasant yn ddi-

achos i'm herbyn ; melldigedig fyddant hwy
—gallai y cyfryw ddysgwyl i felldith T)\x\\

ddisgyn mewn barn drom a chyfiawn arnynt

cyn hir : neu gellir golygu y geiriau fel

proff"\\ydoliaeth mai felly y byddai, os nad fel

gweddi hefyd, dan ysbrydoliaeth Duw, am i

hyny fod. O herwydd liwy a'm gyrasant i

allan—trwy annog Saul i'w erlid ef allan o

wlad Oanaan, yr lion a roisai yr Arglwydd yn
etifeddiaeth i'w bobl Israel, ac yn yr hon yr

oedd y tabernacl, ac addoliad y gwir Dduw.
Gan ddywedyd, Dos, gicasanaetha dduiviau

dyeithr—hon oedd iaith çu hymddygiad hwy
;

canys wrth ei yru ef allan i blith eilunaddol-

wyr, yr oeddynt yn gosod Dafydd mewu
profedigaeth i droi yn eilunaddolwr, neu yn
agored i gael ei orfodi i hyny gan y cenhedloedd

eilunaddolgar.

Adn. 20. Oflaen wyneh yr Arylwydd'] Yr
liwn a wehai, ac a ddialai ei waed ef ar ben y
neb a'i tywalltai. / geisio cJmanen—peth

rliy wael a dirmygus i frenin ddyfod allan ar

ei hol ; gwel ar ])en, xxiv. 14. Megys un yn
hela petris yn y mynyddoedd—y mae liabbi

SoU)mon yn cyfieithu y gair Iwrc yn cuculus,

côg neu gwcw ; a'r lxx yn frân nos. Y mae
yn sicr y rhaid ei fod yn meddwl rhyw aderyn

diwerth yn fwyd, a hollol ddiles ; ac am hyny
yr oedd ei hela ef ar y mi/nyddoedd, mewn
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Pechais : dychwel, Dafydd, fy mab :

canys ni'th ddrygaf mwy ; o her-
wydd gwerthfawr fu fy einioes i yn
dy olwg di y dyddhwn: wele, ynfyd

y gwnaethym, a mi a gyfeiliornais
yn ddirfawr.

22 A Dafydd a atebodd, ac a ddy-
wedodd, wele waewífon y brenin

:

deled un o'r llanciau drosodd, a
chyrched hi.

23 Yr Arglwydd a dalo i bob un
ei gyfiawnder, a'i ffyddlondeb :

canj'^s yr Arglwydd a'th roddodd di

heddyw yn fy llaw i ; ond nid es-

tynwn i fy llaw yn erbyn eneiniog
yr Arglwydd.

24í Ac wele, megys y bu werthfawr
dy einioes di heddyw yn fy ngolwg
i, felly gwerthfawr fyddo fy einioes

inau yn ngolwg yr Arglwydd, a
gwareded ü o bob cyfyngdra.

25 Yna y dywedodd Saul wrth

lleoedd anhawdd felly, yn waith diles ac ofer.

Adn. 21. Yna Saula ddyicedodd, Pechais]
Tybia Clarhe y dylai y gair chatathi, a gyf-

ieithir yma 2^6chais, gael ei gyfieithu, cyfeil-

iornais, neu camsyniais : tybiais di yn ddyn
tra gwahanol i'r hyn yr wyf yn cael dy fod.

Ond y mae yn wir ddarfod iddo bechu hefyd,

wrth geisio ei ladd. Dychioel, Dafydd fy
mab—adref i'th d, neu i lys a gwasanaeth
Saul megys gjTit. Ond nid mor briodol y
gallai ei alw jnfab iddo yn awr, na dysgwyl
iddo ei wasanaethu ef mM^yach, ar ol iddo roddi

ei ferch, gwraig Dafydd, i r arall. I^^i'fh

ddryyaf mwy—ac nid ymddengys iddo geisio

gMTieuthur hyny wedi hyn, trwy fod tiriondeb

Dafydd wedi ei Iwyr orchfygu ef. Giverthfaivr

fu fy einioes i yn dy olwg di—trwy i ti fy

arbed i yn y gwersyll y tro hMTi, fel yn yr

ogofy tro o'r blaen. Wele ynfydygwnaethym—wrth dy erlid di fel fy ngeíyn, yr hwn oeddit

mewTi gwirionedd fy nghyfaill goraf.

Adn. 22. Wele waeiv'ony brenin] A'chan
ei bod yn deyrnwialen ]iefyd, ni fynai Dafydd
ei chadw hi, rhag i neb ddywedyd ei fod yn
amcanu am y frenhiniaeth. Deled un o'r

Uanciau drosodd—canj-s er i Saul addaw na

wnai ei ddrygu ef mwyach, ni f}'nai Dafydd
ymddiried ei fywyd i un mor dwyllodrus, trwy

ei hebrwng iddo ei hun.

Adn. 23. Yr Arglicydd a dalo i hoh un ei

yìlfiawnder] Yn y geiriau hyn dengys Dafydd

y sicrwydd oedd ganddo, pa fodd bynag yr

ymddygai Saul tuag ato, y byddai i'r Argl-

wydd amddiftyn ei achos ef oblegid ei uniondeb

a'i gyfiawTider.

Adn. 24. Felhj gwerthfawr fyddo fy eîn-
\

ioes inau] Efe a weddiai am i Dduw arbed ei i'

fywyd cf, fel yr oedd yntau wedi arbed bywyd
Saul, a'i warcdu o bob cyfyngdra. Dywedodd
Dafydd hyn oll yn nghìyw Saul a'i filwyr, a

gallwn feddwl fod ei eiriau yn eífeithio yn.

ddwYS arnynt.

Adn. 25. Bendiyedig fych dí] Gan yr Ar-



Dafydd 1 SAMUEL XXVII. yn myned i Gath.

Dafydd, Bendigedig/?/c/í. di, fy mab
Dafydd : hefyd ti a wnai fawredd,
ac a orchfygi rhagllaw. A Dafydd
a aeth i flbrdd ; a Saiil a ddychwel-
odd i'w fangre ei hun.

PENNOD XXVII.

A DAFYDD a ddywedodd yn ei

galon, yu awr dj^fethir íi ryw
ddydd trwy law Saul : nid oes dim
weil i mi na dianc i dir y Philistiaid

;

fel yr anobeithio Saul ddyfod o liyd

i mi, ac na'm ceisio mwy yn holl

derfynau Israel. Felly y diangaf

o'i law ef.

2 A Dafydd a gyfododd, ac a

dramwyodd, efe a'r chwe chànwr
oedd gydag ef, at Achis mab Maoch,
brenin Gath.

3 A Dafydd a arhosodd gydag
Achis yn (lath, efe a'i wr, bob un
gyda'i deuhi ; Dafydd a'i ddw}^

wragedd, Ahinoam y Jezreelëes,

glwydd : fel hyn efe a wcddiai drosto am i

Dduw ei fenditliio. Ilefyd ti a wnaifa wredd,
ac a orchfygi rhacjUaw—11 eb. (jam asoh
thaaseh, veyam yachol tuchal ; yr hyn a

gyíieitha y Targuu), ' lietyd gan deyrnasu ti a

deyrnesi, a chau Iwyddo ti a Iwyddi ;' yr hyn
yn ol pob tebygoh-wydd, ebai Clarke, yw y
meddwl. A Ifafydcl a aeth i 'ordd—i'r

nnialwch, am nad oedd ganddo ymddiriad yn
Saul ; a Said a ddychwelodd i'w fanyrc ei

hiin—yn Gibeah ; ac ni welsant eu gilydd

bytli mwyach yn y bywyd hwn.

PEN. XXYH. Adn. 1. Yn awr di/fethir

ji ryw ddydd trwy law Said] Yr oedd hwn
yn gasgliad disail iawn ; canys yr oedd Duw
wedi cyfryugu mor íynych ar ran ei einioes,

fel yr oedd ganddo sail i gredu i'r gwrthwyneb.
Nid oes dim icell i ini na dianc i dir y
Philistiaid—i'r liin ag y beiai efe ei elyni'ou

am ei yru iddo, pen. xxvi. 19. Y uuie Da-
fydd yma yn dangos ditì'yg gi'as, ac anhyder
mawr yn addewid a rhagluniaeth Duw ; a

dylasai ymgynghori à Duw, trwy ei otl'eiriad

neu ei broftwyd, cyn i)endertynu tel h} n. Yr
oedd Duw wedi gorchymyu iddo fyned i \\lad

Juda, pen. xxii. 5 ; a diau na ddylasai efe

adael liòno i fyned i wlad baganaidd, heb
gyft'elyb orchymyn dwyfol, neu o leiaf oddeíiad.

Adu. 2. At Àchis mab Maoch] Yr hwn a

elwir felly i'w wahaniaethu oddiwrth frenin

arall o'r un enw, yr hwu yn debygol oedd
erbyn hyn wedi marw : gwel ar pon. xxi. 10.

Adn. 3. Bob un yyda'i dealu] Felly ym-
ddengys fod gan fiiwyr Dafydd wragedd a

phlant, y rhai a gymerasant gyda hwy yn awr
i'w diogelu rhag Saul. Gan nad ydym yn
darllen am danynt cyn hyn, dichou mai yu
awi' y daethant gyntaf oddicaiti'ef.

Adn. 4. Ac ni chwancgodd efe eigcisio ef
m\oy] Nid am fod gelyniaeth Saul wodi dai-

ac Abigail gwraig Nabal y Car-

melëes.
4 A mynegwyd i Saul, ffoi o Da-

fydd i Gath : ac ni chwanegodd efe

ei geisio ef mwy.
5 ^ A Dafydd a ddywedodd wrth

Achis, chefais yn awr íFafr yn dy
olwg di, rhodder i mi le yn un o'r

maesdrefì, fel y trigwyf yno: canys

paham yr erys dy was di yn ninas y
brenin gyda thi ?

6 Yna Achis a roddodd iddo ef y
dydd hwnw SicLag : am hyny y mae
Siclag yn« eiddo brenhinoedd Juda
hyd y dydd hwn.

7 A rhifedi y dyddiau yr arhosodd
Dafydd yn ngwlad y Philistiaid,

oedd flwyddyn a phedwar mis.

8 ^y A Dafydd a'i wr a aethant i

fyny, ac a ruthrasant ar y Gesuriaid,

a'r Gezriaid, a'r Amaleciaid: canys

hwynthwy gynt oedd yn preswylio

yn y wlad, flordd yr elych i Sur, ie,

hyd wlad yr AiíFt.

fod, ond am fod Dafydd wedi myned allan o'i

gyraedd ef.
" Adn. 5. Rhodder i mi le yn vn o"r maes^

drejî] Efe a ddeisyfai hyn fel y gallai symud
ei bobl yn fwy o ftbrdd siauíjüau drwg ; a

chael mwy o ryddid i addoli y gwir Dduw, a

hvny hob dramgwyddo y Phili.stiaid eilun-

addôlgar ; ac fel y gallai arferyd ei awdurdod

vn well dros ei fiiwyr, a rhuthro yn hawddach

ár ehnion Israel. Canys paham yr erys dy

was di yn ninas y brenin yyda thi ?—yr hyn

sydd yú anrhydedd rhy (awT i mi, yn ormod

faich i titiiau, ac a all fod yn achlysur

tramgwvdd i'th bobl hef>d.

Adn.'e. Ac Achis a roddodd iddo ef y
di/dd hwnw Siclay) Wrth i-anu y wlad rhodd-

wyd V ddinas hon i Iwyth Juda, ac wedi hyny

i ìwvth Simeou, Jos. xv. 31, a xix. 5, er na

feddianwvd hi ond odid gan y naill na'r llall

hvd vn àwr. Am hyny y'mae Siclag yn
e'iddò brenhinoedd Juda hyd y dydd hirn—
hyd y dydd yr ysgrifenwyd y geiriau chwa-

nèffoi hvn gan ryw un ar ol marwolaeth

Samuel : gwel y rhagymadrodd.

Adn. 7. Oedd tìwddyn a phedwar ;???>]

Heb. 'oedd tìwyddyn'o ddyddiau,' neu 'ddydd

iau, sef pedwai' mis ;' a dywed yr luddewon

mai oddeutu pedwar mis y bu Saul byw ar ol

Samuel ; ac ar farwolaeth Saul aeth Dafydd o

Siclag i fod yn frenin ar Israel.

Acìn. 8. Ac a ruthrasant ar y Gesuriaid,

a'r Ge^riaid, a'r Amaleciaid] Yr Amalec-

iaid oeddynt hen elynion anughymodadwy

Israel, y rhai y tyngoiid yr Arglwydd y byddai

iddo ryfela à hwynt yn di-agywydd ; a thybir

mai cimffhenau o honynt hwy, neu weddillion

o'r Canaaneaid mewn cynghrair à hwy, oedd

V Gesurifiid a'r Geziiaid : gan hyny yr oedd

yn iawu i Dafydd goisio gorpheu y gwaith a

iuiawsai Saul yn bechadurus heb ei orphen,

peu. XV. A chan fod v rliai h^-n n"q ehn-'281'
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9 A Dafydd a darawodd y wlad
;

ac ni adawodd yn fywr na gwraig

:

ac a ddyg y defaid, a'r gwartheg, a'r

asynod, a'r camelod, a'r gwisgoedd,
ac a ddychwelodd ac a ddaeth at

Achis.
10 Ac Achis a ddyw^edodd, I ba

le y rhuthrasoch chwi heddyw ? A
dywedodd Dafydd, Yn erbyn tn

deau Juda, ac yn erbyn tu deau y
Jerahmeeliaid, ac yn erbyn tu deau

y Ceneaid.
11 Ac ni adawsai Dafydd yn fyw
r na gwraig, i ddwyn çliiüedlau ì

Gath; gan ddywedyd rhag mynegu
o honynt i'n herbyn, gan ddywedyd,
Fel hyn y gwnaeth Dafydd, ac felly

y hydd ei arfer ef yr holl ddyddiau
yr arhoso efe yn ngwlad y Philist-

iaid.

12 Ac Achis a gredodd Dafydd,

iaethus i'r Philistiaid hefyd, yr oedd Dafydd
a'i wr yn gwneyd cymwynas fawr yn hyn i

Achis hefyd.

Adn. 9. Ac ni admoodd yn fyw wr na
gioraig] Yn y parthau Ue y bu ; ond yr oedd

llawer o'r Amaleciaid yn aros fyth mewn
rhanau ereill o'r wlad. Ac a ddyg y defaid,

^c.—nid oedd Dafydd wedi cael gorchymyn
í ddinystrio yr anifeiliaid a'r meddiannau, fel

y cawsai Saul, pen. xv. 3 ; gan hyny efe a'u

cymerodd yn yspail rhyfel, at ei wasanaeth ei

hun a'i filwyr.

Adn. 10. Yn erbyn tu deau Juda, 4'c.] Y
mae yn wir fod y bobl hyn yn ddeheuol i

Judea, ond deallai Achis ef fel yn cyfeirio at

barthau deheuol Judea ei hun. Yr oedd Da-
fydd yn meddwl fod yn ddoeth iddo gelu yr

vmosodiadau hyn, rhag ymddangos i Achis

ìddo fod yn ymladd dros Saul. Ac felly yr oedd
twyll ac amwysedd yma nas gellir ei amddi-
ffyn, yr hwn oedd yn gweddu yn ddrwg i Da-
fydd fel tywysog a phrofFeswr y wir grefydd.

Adn. 11. Iddwynchwedlaui Gathí Darfu

i'n cyfieithwyr ni ddodi y gair chwedlau i

mewn yma ebai Benson, yr \i\vTa. sydd yn
gyrdroi ystyr y lle yn hollol. Yr Hebraeg

yw, ' ni adawsai Dafydd yn fywr na gwraig

i'w dwyn i Gath ;' hyny yw, ni ddygodd efe

ddim carcharorion yno ; a'r rheswm oedd, am
yr ymddangosai felly nad Israeliaid oedd y
rhai yr ymosodasai Dafydd arnynt, fel y tybiai

Achis. Ond y mae yr ymadrodd 'dwyn
chwedlau i Gath ' jn perì i'r darllenydd dynu
camgasgliad,seffody bobl hyn mewn cynghrair

âg Achis, ac y buasai iddynt am hyny anfon

cenadau i achwyn ar ymddygiad Dafydd, oni

buasai iddo eu Ìladd i attal hyny. Ond y mae
yn sicr nad oes genym un rheswm i gredu fod

y bobl hyn yn gyfeiUion i Achis, eithr yn hoUol

i'r gwrtliwyneb : gwel Benson. Ond eto

gellir meddwl fod diwedd yr adnod yn pleidio

yr ystyr a o.sodir allan yn ein cyfieithiad ni

:

Rhag mynegu o honynt—neu ddwyn chwedlau
i'n herbyn, mai feíly y hydd ei arfer ef—

y
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gan ddywedyd, Efe a'i gwnaeth ei

hun yn ffiaidd gan ei bobl ei hun
Israel ; am hyny y bydd efe yn was
i mi yn dragywydd. /

PEmoD xxyiii.
A 'Er Philistiaid yn y dyddiau hyny

a gynullasant eu byddinoedd yn
llu, i ymladd yn erbyn Israel. A
dywedodd Achis wrth Dafydd,
Gwybydd di yn hysbys, yr âi di

gyda mi allan i'r gwersylloedd, ti

a'th wr.
2 AdywedoddDafyddwrthAchis,

Yn ddiau ti a gai wybod beth a all

dy was ei wneuthur, A dywedodd
Achis wrth Dafydd, Yn wir minau
a'th osodaf di yn geidwad ar fy
mhen i byth.

3 ^ A Samuel a fuasai farw ; a
holl Ìsrael a alarasent am dano ef.

byddai i Dafydd o hyd, tra y byddai yn ngwlad

y Philistiaid, ruthro yn erbyn rhai o'u pleid-

wyr hwy, gan eu lladd a'u hyspeilio ; ac felly

mai nid doeth na diberygl fyddai gadael i'r

fath ddyn gael aros yn eu gwlad.

Adn. 12. Ac Achis a gredodd Dafydd]
Mai yn erbyn gwr Juda y rhuthrasai efe,

trwy yr hyn y gwnaethai efe ei hun, yn ol ei

feddwl ef, yn ffiaidd yn ngolwg ei genedl, fel

na feiddiai efe byth mwyach ddychwelyd i'w

wlad ei hun.

PEN. XXVIII. Adn. 1. A'r Philistiaid

yn y dyddiau hyny a gynullasant eu hyddin'

oedd yn llu'\ Tybia Syr Isaac Newton fod y
Philistiaid wedi cael chwanegiad mawr at eu

byddinoedd y pryd hyn, trwy i Amasis yru

Uuoedd dirfawr o wr allan o'r AiíFt ; ac yr

oedd hyn, yn nghyda marwolaeth Samuel,

gwallgofrwydd Saul, ac enciliad Dafydd, yn
gymhelliadau cryfion i adnewyddu y rhyfel

yn erbyn Israel, oddiwrth ba un yr oedd gan

y Philistiaid bob peth i'w obeithio. A dywed-

odd Achis wrth Dafydd—o herwydd ei fod

wedi cael ei dwyllo trwy yr hyn a ddywedasai

Dafydd wrtho, pen. xxyìì. 10.

Adn. 2. Yn ddiau ti a gai uryhod heth a

all dy was ei wneuthm-] blaid ísrael neu y
Philistiaid. Tybir yn gyfîredin mai atebiad

amwys oedd hwn hefyd, i daflú y peth heibio

ar hyn o bryd : ond deallodd Achis ef fel

addewid y byddai i Dafydd ymladd yn wrol

gydag ef. Minau a'ih osodafdi yn geidtoad

ar fy mhen i byth—yn hrif dywysog ei

fyddinoedd, neu yn ben ar warchawdlu per-

sonol y brenin. Yr oedd Dafydd mewn
amgylchiad cyfyng y pryd hyn : ymladd yn
erbyn ei genedl ei hun nis gallai yn ddi-

bechod, a nacâu hyny wrth Achis nis gallai yn

ddiberygl.

Adn. 3. A Samuel a fuasai farw] Fel y
gwelsom pen. xxv. 1 ; ac ail grybwyllir hyny

yma fel arweiniad i'r hanes a ganlyn. A Saul

a yrasai ymaith y swynyddion a'r dewiniaid
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ac a'i claddasent yn Ramali, sef yn
ei ddinas ei hun. A Saul a yrasai
ymaith y swynyddion a'r dewiniaid
o'r wlad.
4 ^ A'r Philistiaid a ymgynull-

asant ac a ddaethant ac a wersyllas-
ant yn Sùnem : a Saul a gasglodd
holl Israel yn nghyd ; a hwy a wer-
syllasant yn Gilboa.

5 A phan welodd Saul wersyll y
Philistiaid, efe a ofnodd, a'i galon a
ddychrynodd yn ddirfawr.

6 A phan ymgynghorodd Saul a'r

Arglwydd, nidatebodd yrArglwydd
iddo, na thrwy freuddwydion, na
thrwy Urim, na thrwy broffwydi.

7 % Yna y dywedodd Saul wrth
ei weision, Ceisiwch i mi wraig o

berchen ysbryd dewiniaeth, fel yr
elwyf ati, ac yr ymofynwyf â hi.

A'i weision a ddywedasant wrtho,

—yn ol y gorchymyn dwyfol, Exod. xxii. 18,

Lef. XX. 27 ;
yr hyn ond odîd a wnaethai efe

yn nechre ei deymasiad, trwy orchymyn
Samuel ; neu wedi i'r drwg ysbryd ddyfod
amo ef, gan feddwl mai swynyddion a dewin-

iaid a barent y fath hwyliau drwg arno trwy ei

reibio. Felly nid oedd gan Saul yn awr na
phrofFwyd na dewin i ymgynghori àg ef.

Adn. 4. Yn Suneìn] Dinas yn nherfynau
Uwyth Issacar. Gilboa—mynydd yn rhandir

Manasse, oddeutu saith milldir i'r deau o

Sunem.
Adn. 5. Efe a ofnodd] Wrth weled nifer

y Philistiaid, a meddwl fod Samuel wedi
marw, ac y gallai fod Dafydd yn ben ar y
Philistiaid hyn yn ei erbyn ef.

Adn. 6. Â phan ymgynghorodd Saul a'r

Arglwydd] Y mae hyn yn ymddangos fel yn
groes i'r hyn a ddywedir 1 Cron. x. 14, sef na
ddarfu iddo ymgynghori â'r Arglwydd, yr

hyn a nodir fel rlieswin paham y lladdodd yr

Arglwydd ef. Ond y mae Rabbi Kimchi ac

ereill yn cysoni y ddau le fel hyn :
' Trwy na

pharhaodd efe i ymgynghori à'r Arglwydd,
ond myned o hono at ddewines, yr oedd hyny
yr un peth a phe nad ymgynghorasai oll;

canys efe a wnaeth hyny yn hanerog, oeraidd,

a difater.' Nid, atebodd yr Arglwydd iddo

na thricy freuddwydion—o'i eiddo ei hun
nac ereili, am yr hyn ond odid y gwoddiasai.

JVÌ2 thrioy Urini—ymddengys oddiwrth hyn,

ar ol i Abiathar ftoi à'r ephod at Dafydd, pen.

xxiii. 6, ddarfod i Saul osod i fyny archofteir-

iad arall, a gwneuthur ephod gyftelyb i'r un
santaidd a drefnwyd gan Dduw, trwy yr hon
yn unig yr addawsai efe ei eghiro ei hun. I\^a

thricy broffwydi—ysgol o ba rai oedd fyth yn
Naioth, dros yr hon y buasai Samuel yn
Uywyddu.

Adn. 7- Ceisiwch i mi icraig o berchen

ysbryd dewiniaeth] Un a fyddai yn ym-
ddyddan âg ysbrydion drwg, neu a fedrai godi

ellyllon neu gytíireuliaid, neu a gymerai arni

hyny, i'r dyben i ateb cwestiynau, weu roddi

Wele, y mae gwraig o berchen
ysbryd dewiniaeth yn Endor.

8 A Saul a newidiodd ei ddull, ac
a wisgodd ddillad ereill ; ac efe a
aeth, a dau r gydag ef, a hwy a
ddaethant at y wraig liw nos. Ac
efe a ddywedodd, Dewina, atolwg, i

mi trwy ysbryd dewiniaeth, a dwg
i fyny ataf fi yr hwn a ddywedwyf
wrthyt.

9 A'r wraig a ddywedodd wrtho
ef, Wele, ti a wyddost yr hyn a
wnaeth Saul, yr hwn a ddyfethodd
y swynyddion a'r dewiniaid o'r

wlad : paham gan hyny yr ydwyt ti

yn gosod magl yn erbyn fy einioes
i, i beri i mi farw ?

10 A Saul a dyngodd wrthi hi i'r

Arglwydd, gan ddywedyd, Fel mae
byw yr Arglwydd, ni ddygwydd i ti

niwed am y peth hyn.

hysbysrwydd am bethau a ofynid iddynt

:

gwel ar Exod. xxii. 18, a Deut. XYÌii. 10, 11.

Crybwylla Saul am wraig yn hj-trach na gr,
am mai y rhyw fenywaidd oedd fwyaf tueddol
i'r arferion hyn. Yr oedd Saul yn hyn yn
ymddwyn fel dyn gwallgofus, yr hwn yn awr
a gymeradwyai y peth o'r blaen a waharddasai.
Yr oedd ef cyn h}Ti wedi dyfetha, neu ym
ymaith o'r wlad, y brudwyr, y sw^-nyddion,

a'r dewiniaid ; ac yu awr efe a fynai ymofyn
à hwynt ! Pa beth na \Mia ofn ac ynfydrwyild
yru dynion iddo? Pa fodd y daeth y fath

ai'feriad a hwn i fod gyntaf, nis gallwn yn a\\ r

ddywedyd yn bendant ; ond ymddengys ei

fod yn. bur hon, am y cawn ddeddfau penodol

yn ei erbyn yn llyfrau Moses. Tybia rhai

iddo ddechreu yn yr Aiflt, lle y darfu i ym-
chwiliad rhy gywrain am wybodaetli bori i

lawer syrthio i'r gwrthuni a'r anfadrwydd
hynotaf a ddaeth erioed i galon dyn. l'n

Éndor—o fewn oddeutu wyth milldir o du y
gogledd i Gilboa.

Adn. 8. A Saul a newidiodd ei ddull]

Trwy roddi Annaith ei \Wsg frenhinol neu filwr-

aidd, a g\\-isgo diUad gwladwT cyfti-edin, rhag

i'r wraig ei adnabod, a g\\-rthod gweithredu

rhag ei ofn, ani iddo fod yn elyn cyhoeddus i

ddewiniaid, adn. 3. A hîcy a ddaethant at

y wraig liw ììos—nid yn unig fel y byddai eu
mvnediad yn twy dirgelaidd, ond hefyd am
mai yn y nos yr arferai y dewipiaid eu cel-

fyddyd. " JJewina, atolwg, i ;?»—trwy godi

oddiwrth y meirw y neb a enwaf i ti.

Adn. 9. Wele, tia icyddostyr hyn a tcnaeth

Saul] Hi a wyddai fod SauÌ a'i fyddin wedi
dvfod i wersyllu ^Ti Gilboa : ac ofnai niai

vspiwr oedd ofe, yr hwn a ddaethai i'w hudo
Ìii i gytìawni de\%iniaeth, i'r dyben i'w chy-

Imddo gerbron y brenin, fel y rhoddid hi i

farwolaeth niegys ereill o'i blaen.

Adn. 10. Ä Saul a dyngodd icrihi] Efe a

dyngai i'r Arglwydd ar yr un pryd ag yr ym-
ot'vnài à diafol trwy ddowines ! ac a dyngai

I
i'r Arglw^ dd ua chvfta\\ nai cfo ei ddvleds\^ % dd

' '
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11 Yna y dywedodd y wraig,

Pwy a ddygaf fi i fyny atat ti ? Ac
efe a ddywedodd, Dwg i mi Samuel
i fyny.

12 A'r wraig a ganfu Samuel, ac

a lefodd â llef uchel : a'r wraig a

lefarodd wrth Saul, gan ddywedyd,

i'r Arghyydd tra-y ddyfetba y ddewines ! Ac
yr oedd hyn yn braAvf fod Saul yn ddyn caled

à rbyfygus i'r eitbaf.

Adií. 11. Piaÿ a ddygaffi, ifyny atat ti?]

Nid oedd y Avraig- yn sicr, fel y dywed Clarke,

yn medd^NÌ dim mwy na pberi i'w hysbryd
'dewiniaeth bersonoli pwy bynag a ddymunai
yr ymofynydd. Wrtb godi ysbrydion, byn
yw y cwbl, yn ol rbeolau proíFesedig eu cel-

íyddyd, a bònir gan y cyfryw rai ; canys nid

oes ganddynt ddim awdurdod dros eneidiau

dynion yn y nef nac yn iiffern. A cbaniatau

fòd y fath gelfyddyd yn seiliedig ar wir

egwyddorion, y cvvbl a alì ei hòni yw, dwyn i

fyny ysbryd dewiniaetb, pcri iddo ymritbio

yn null neu weddnod rbyw un neiUduol, a

rhoddi y fatb bysbysiadau perthynol i ddyfod-

iant ag a allo eu casglu ; canys nid yw ys-

brydion syrtbiedig yn gwybod pob petb ; ac y
mae Satan ei bun, fel y gellir gweled oddiwrtb

V rban fwyaf o'i demtasiynau, yn mhell oddi

\vrtb fod yn hollwyhodol, yr hyn a bertbyn i

Dduw yn unig. Y mae ef yn gyfrwys a

dicbellgar, ond yn sicr nid yw yn ddoetb na
hollwybodol. Diüg i mi Samnel ifyny—er i

Saul ddibrisio Samuel yn bir cyn ei fanv, eto

yn awr, pan y mae Saul me-\\Ti cyfyngder, ni

wnai dim ei dro ef ond cael Samuel i fyny

oddiwrth y meirw, i'w gyngbori a'i gyfar-

wyddo yn ei amgylcliiadau trallodus presenol.

Adn. 12. A'r loraiy a ga/nfu Sanmel] Cyn
gynted ag yr enwodd efe Samuel, a cbyn i'r

ddewines ddechreu ar ei cbclfyddyd, y wraig,

er syudod dirfawr iddi ei hun, aganfu Samuel,

%vedi ei anfon gan Dduw, heb gyfryngiad y
ddewines, i argyhoeddi a cberyddu Saul

unwaitb eto cyn ei farw. Ac a lefodd â líef

uchel—meYiTi ofn a dycbryn mawr, wrtb iddi

ganfod Samuel ei Ìiun yn ymddangos o'i

blaen mor annysgwyliadwy ! ' Ddarfod i

Samuel ymddangos ar yr achlysur h^™,' ebai

Clarke, ' sydd yn dra amlwg oddiwrth y tes-

tyn ; ac nis gellir gwadu hyn oddiwrtb unrby

w

fodd cyfreitblon o ddeongliad : ac y mae yr un
mor amlwg na chodwyd ef trwy allu y diafol

na swyn-gyfaredd y ddewines ; canys yr oedd

yr ymddanghosiad a gymerodd le y pryd hyn
yn gyfryw ag ydoedd bollol ddyeithr iddi bi.

líid oedd ei hyshryd dewiniaeth bi wedi ym-
ddangos ; ac oddiwrth y dysgriíiad cymysglyd
a ddyry hi, y mae yn gwbl eglur ei bod wedi

synu a dycbrynu wrth yr liyn a welai, trwy ei

fod mor dra gwabanol i'r byn ag y dysgwyliai

ei weled.' Faham y tioyllaist fi—wrtb ddyfod

ataf wedi newid dy dduU a'tb wisg ? adn. 8.

Canys ti yw Said—lii a gasglodd yn y fan

nns gallai y neb ag ^'t anfonwyd y person

hybarcli hwn ato fod yn neb llai na breuin Is-

r lel ; ac yr oedd taidra yr ymofynydd yn
cidarnhau ei cbasgliad. Hi a wyddainad
©9dd Samuel wedi codi trwy tinrhyw weithred
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Paham y twyllaist fì ? Canys ti ijyj

Saul.

13 A'rbrenin a ddyw^edoddwrthi
hi, Nac ofna : canys beth a welaist

ti ? A'r wraig a ddywedodd wrth
Saul, Duwiau a welais yn dyrchafu

o'r ddaear.

o'r eiddo hi na'i cbymdeitbion ; ac felly yr

oedd wedi ei llawn argyhoeddi, fel swynwyr
yr Aifft ar acbos arall, mai ' bys Duw oedd

hyn.' Y mao meddwl fod y wraig hon wedí

codi Samuel trwy ei dewiniaeth, neu ei bod

yn twyllo Saiü trwy beri i un o'i chymdeithion

ymddangos fel Samuel, mor groes i reswm ac

amgylcbiadau yr hanes, fel nas gall un dyn
diragfarn, wrtb sylwi yn bwyllog, edrych arno

yn hawdd yn y goleuni hwnw. Yr banesydd
ysbrydoledig a ddywed yn bendant, ' A'r waig-

â ganfu Samuel; ' ac os credwn na chanfu hi

Samuel, ond rbyw ysbryd drwg yn ei bersonoli

ef, rhaid i ni amau naill ai gallu ai gonest-

rwydd yr ysgrifenydd santaidd ; rhaid i ní

feddwl nad oedd ef yn gwybod yr hyn yr ys-

grifenai yn ei gylch, neu ynte ei fod yn bwr-

iadu twyllo ei ddarllenwyr. A tbybio, ynte,

y gallai y -wraig a Saul gael eu twyllo gan ry

w

un ar ddull Samuel ; eto gellir gofyn, A gafodd

yr ysgrifenydd santaidd befyd ei dwyllo? neu a

òedd efe yn meddwl ein twyllo ni wrtb ddy •

wedyd i'r wraig ganfod Samuel, a dycbrynu

wrtlî yr olwg?—Ýn mysg yr enwogion a gred-

ant i Samuel ymddangos ar y pryd, gellir enwi

Benson, Cahin, Clarke, Coke, JJelany,

Farmer, Gray, Greenfield, Hales, Jlorn,

Josej)hus, Marsham, Saurin, Scott, Sutcliffe,

Watson, Wilson, Williams, a Iluoedd ereill

o'r gwr dysgedicaf a duwiolaf yn nibob oes a

gwlad.

Adn. 13. A'r brenin a ddywedodd lorthi

hi, Nac ofn/t] Hyny yw, nad ofnai bi ef, ar ol

deall mai Saul ydoedci, adn. 12. Ymddengys
fod y wraig mewn ofn deublyg ar unwaith

;

ofn y ddrychiolaeth ])an ganfa hi Samuel, ac

ofn Saul p'an ddeallodd mai efe a geisiai ganddi

ddewino : ond at yr olaf y cyfeiria y brenin.

Beth a welaist tif—nid òedd Saiü eto wedi

gweled dim, am fod y wraig rhyngddo a'r

ddrychiolaetí), neu fod y ddrycbiolaeth yu

ymduangos iddi bi heb fod yn weledig eto iddo

èf, neu yn ymddangos iddi mewn ystafell

arall. Duwiau a welais—y gair gwreiddol

yma yw elohim; a gellir gyda'r un priodoldob

èi gyfieithu yn dduw neu dduwiau. Fan y
defnyddir ef am Jehofa, cytìeithir ef yn Dduw
yn yr ysgrytbyrau ; ond pan y golygir wrtho

àu-ddùwiau ycenhedloedd, angyliou, neu yn-

adon, fel y gwneir weithiau, cytìeithir ef yn

gyffredin yn y rbif lluosog. Gan fod y n ainlwg

uiai un jìerson a Avelodd y wraig, ac mai aui un

y Ilefara, dylai gael ei gy'fieitbu yma yn dduio

;

Ìiyny yw, person dwyíbl neu ogoneddus, yn

ll'aw'n mawredd ac urcidas, yn rbagori nid ya

unig ar ddynion yn gylfredin, ond hefyd ar

ysbrydion.
" Y niae Dr. Waterland yn ei

íryfiéithu yn 'r hybarch ;' a dywed Mr.

LocUe, 'eí fod yn a'rwyddo yma angel neu

ynad, a byny yny rhif unigoL' Y Galdeat'g

â'i geilwn '' genati yr Arglwydd. ' Yn dyrch-
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14 Yntau a d.dywed.odd wrthi, Pa
ddull sj/dd arno ef ? A hi a ddywed-
odd, Gr hen syddyn dyfod i fyny,

a hwnw yn gwisgo mantell. A
gwybu Saul mai Samuel oedd, efe

;

ac efe a ostyngodd eiwyneb i lawr,
ac a ymgrymodd.

15 ^ A Samuel a ddyw edodd wrth
Saul, Paham yr aflonyddaist arnaf,

gau beri i mi ddyfod i fyny ? A
dywedodd Saul, Y mae yn gyfyng
iawn arnaf fi : canys y mae y Philist-

iaid yn rhyfela yn fy erbyn i, a Duw
a giliodd oddiwrthyf fi, ac nid yw

afu o'r ddaear—er fod y wraîg yn arddangos

Samuel fel yn dyrchafu o'r ddaear, nid oes un
rheswm i feddwl iddo wneuthur hyny mewn
gwirionedd. Yn hytrach, yr oedd y wraig yn
llefaru yn ol tyb cyfr'redin luddewon a Chen-
hedloedd y dyddiau hyny, mai yn neu dan y
ddaear yr oedd trigfa yr eneidiau ymadawedig

;

ac oddiar dybiaeth ynfyd y gallent alw y meirw
o'u beddau i ymgynghori â hwynt, yr oedd yr

Iudde\\on yn amser Esay yn ' aberthu mewn
gerddi,' ac yn ' aros yn mysg y beddau,' am
mai mewn gerddi yr oedd eu mynwentydd
hw^y yn gyffredin, Esay lxv. 3, 4.

Àdn. 14. Fa ddull Sìjdd arno ef] ran

gwedd, oedran, a gwisgoedd ? Gwr hen sydd
yn dì/fod i fi/ny, a ìncnw yn gioisgo maydcll

—yr oedd Samuel yn r hen pan y bu farw,

ac yn arfer gwisgo mantell yu ei fyw yd, (pen.

XV. 27,) megys y gwnai y profFwydi ar ol ei

amser ef, 2 Bren. ii. 8, 13. A gwybu Saul
mai Samuel oedd efe—neu, fel.y mae yn yr

Hebraeg, 'gwybu Saul mai Samuel ei hun
oedd eíe,' ac nid neb arall. ünd os nid

Samuel ei hun ydoedd, eithr rhyw un arall,

nid yw y dywediad hwn o eiddo yr ysgiifeuydd
santaidd yn wirionedd ; canys felly nid oedd
Saul yn gwybod, fel y dywedir yma ei fod.

Ac efe a. ostyngodd ei îcyneb i lawr—nid

Hìewn ítbrdd o addoliad, fel y dychmyga rhai,

eithr fel arw^ydd o barch dynol i Samuel megj's
prolfw}-d.

Adn. 15. A Samuel a ddywedodd ìcrth

Saul] Yr hwn oedd erbyn hyu wedi dyfod i'w

wyddfod ef. Faham yr ajlonyddaist arnaf'?
—nid yw hyn yn ddiau yn golygu fod ysbryd
dedwydd Samuel yn dyoddef jwen, ond yn
unig fod Saul wedi bod yn achlysur iddo ef
ymddangos, neu beidio gadael llonydd iddo
yn y fan lle yr oedd. Nid yw Samuel yma
yn achwyn ar y wraig am ei aíionyddu, ond
ar Said ; yr hyn sydd yn bra^ f arali na chod-
wyd ef trwy ei dewiniaeth hi. Yn wir nid
oedd dim a wneUìi y wraig à'r nuiter hwn,
canys yr oedd hi, fel y gwelsom, heb ddechreu
gwt'ithredu ei chelfyddyd dde^ inol ]ian ganfu
hi Samuel, yr hyn u barodd iddi ddychrynu
mor fawr, adu. 12. Y mae yn gyfyng iawn
arnaffi—o ran ei fcddwl a"i amgyíchiadau, am
fod y Philistiaid wedi codi yn ei erbyn, a Duw
wedi cilio oddiwrtho, ac yn peidio ei ateb.

Am hyny y gelwais arnat ti—flblineb o'r

mwyaf oèdd gaíw ar Sainuel oddiwrth y meirw

yn fy ateb mwyach, na thrwy law
proffwydi, na thrwy freuddwydion :

am hyny y gelwais arnat ti, ihysbysu
i mi beth a wnawn.

16 Yna y dywedodd Samuel, Pa-
ham ganhyny yr ydwyt ti yn ymofyn
á mi, gan i'r Arglwydd gilio oddi
wrthyt, a bod j\\ elyn i ti ?

17 Yr Arglwydd yn ddiau a
wnaeth iddo, megys y llefarodd trwy
fy llaw i : canys yrArglwydd arwyg-
odd y frenhiniaeth o'th law di, a-c

a'i rhoddes i'th gymydog, i Dafydd.
18 O herwydd na wrandewaist ti

i*vv gysuro yn ei gyfyngder, ac yntau wedi ei

ddirmygu ef pan yr oedd yn fyw ; a íìbîineb

mawr hefyd oedd meddwl y buasai Samuel,
proft'wyd Duw yn liysbysu iddo trwy ddewines
l)eth a wnai, wedi i Dduw ei hun nacàu ei ateb

ef trwy y moddion arferol. Yr oedd yn awr
yn rhy ddiweddar iddo gael ei waredu oddi

wrth ei elynion, ac yr oedd Duw hefyd wedi

troi yn elyn iddo.

j\dn. IG. Faham gan hyny yr ydwyt ti

yn ymofyn á mi] Gan i'r Arglwydd gilio oddi

wrthyt, fel yr addefaist dy huu? adn. 15. Nid
oedd hyny ddim amgen na meddwl y g^^Tiai

SamueÌ beth croes i ewyllys Duw, ac megys er

gwaethaf yr Hollalluog ! A bod yn elyn i ti

—neu fod ' gyda'th elyn,' sef gyda Dafydd, fel

y tybia rhai, yr hwn a ystyriai Saul yn elyn

iddo.

Adn. 17. Yr Arglwydd yn ddiau a wnaeîh
iddo] Sef i Dafydd, at yr hwn y cyfeiriwyd

yn niwedd yr aduod flaenorol, fel y tybia rhui.

bnd y mae y Lxx, y Yulgate, a phump o ys-

griflyfrau Kennicott a De Kossi, yn gystal ag
ary:rafliadau Yenice yn 1518, yn darílen, ' a
wnaeth i Ti,' sef i Saul. M^egys y Uefarodd
trwy fy Ui(w i—yn pen. xiii. 13, 14. a xv. 2S;

yr hyn nad allai neb ei ddywedyd ond Samuel
ei hun. Canys yr Arglwydd a rwygodd y
frenliiniaeth o'th law di—gwelsom eisioes fod

Samuel yn awr yn gwisgo mantell, adn. 14; a
sylwa Dr. Dehiny, pan gyhoeddodd Saniuel

gynt farnau Duw ar Saul, ei fod ef y pryd hyny
yn gwisgo mantell, yr hon a rwygodd Saul ar

yr achlysur liwnw, pen. xv. 27- Efe a ddaeth
yn awr i ailadrodd a chadarnhau y ddüdfryd

hòno ; ac i argyhoeddi Saul yn llawnach, y
mae Samuol yn yniddangos yn yr un fantell

;

a chan ei fod yn awr yn ail gyhoeddi rhwygiad

y freuhiniaeth oddiwrth S.iul, paham nas
gallwn feddwl fod y faníell yn awr yn dangos
yr un rh wyg ag a ydoedd o'r bhìen yu arwyJd
o'r rhwygiad hwuw ? Ac a'i rhoddes hi i'th

gymydog, i Dafydd— ' i gymydog i ti, gwell

na thydi,' a ddywedwyd yn pen. xv. 28. Nid
oedd yn iawn dyw edyd y pryd hyny pwy oedd
efe wrth ei enw, am y buasai i hyny osod Da-
fydd niewn mw y o berygl ; ond yn awr nid
oedd dim perygl, trwy fod Dafydd allan o"i

gyrhaedd ef, a bod dydd ei farwolaeth yntaii

wrth y drws.

Adn. 18. herwdd na wrandcwaistti ar
laiif yr Arghn/dd] Yn Gilíral, pen. xiii. 13 ;'285
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ar lais yr Arglwydd, ac na chyflawn-
aist lidiogrwydd ei ddigter ef yn
erbyn Amalec ; am liyny y gwnaeth
yr Arglwydd y peth hyn i ti y dydd
hwn.

19 Yr Arglwydd hefyd a ddyry
Israel gyda thi yn llaw y Philist-

iaid : ac y fory y byddi di a'th feib-

ion gyda mi : a'r Arglwydd a ddyry
wersylloedd Israel yn llaw y Phil-

istaid.

20 Yna Saul a frysiodd ac a syrth-

iodd o'i hyd gyhyd ar y ddaear, ac a

ofnodd yn ddirfawr, o herwydd
geiriau Samuel : a nerth nid oedd
ynddo ; canys ni fwytasai fwyd yr
holl ddiwrnod na'r holl noson hòìio.

21 ^ A'r wraig a ddaeth at Saul,

ac a ganfu ei fod efyn ddychrynedig
iawn ; a hi a ddywedodd wrtho ef,

Wele, gwrandawodd dy law-forwyn

ac na chyflawnaist lidiogrwydd ei ddigter ef
yn erhyn Amalec—eithr arbed Agag a'r goraf

o'r defaid, pen. xv. 9. Nid yw pechod Saul

yn lladd offeiriaid yr Arglwydd yn cael ei

en^vi yma, am fod y ddedfryd o gymeryd y
frenliiniaeth oddiwrtho ef wedi ei chyhoeddi

cyn i'r pechod hwTiw gael ei gyflawni.
* Adn. 19. Y fory y hyddi di d'th feibion

gyda mi'\ Yn ystâd y meirw, neu yn nhra-

gwyddoldeb. Y gair Hebreig a gyfieithir/ory
jw machar, 'arolhyn,' neu 'arfyrder;' ac

felly y cyfieithir ef mewn amrai fanau yn yr

ysgrythyrau : gwel Exod. xiii. 14, Jos. iv. 6,21.

JEithr ' a meddwl ei bod yn awr wedi hanner

nos,' ebai Henry, ' nid wyf fi yn gweled nas

gellir ei gymeryd yn benodol am y dydd nesaf

íir ol yr h'WTi ag ydoedd yn awr wedi dechreu.'

A'r Arglwydd a ddyry toersylloedd Israel

yn llaw y Philistiaid—ac felly y gwnaed,

pen. xxxi. 1,7. Y mae Samuel yma yn rhag-

fynegu tri o bethau : (1) Y traddodai yr Ar-

glwydd Israel i law y Philistiaid ; (2) Y
byddai Saul a'i feibion yn nhragwyddoldeb ;

íic, (3) Y cymerai hyny le dranoeth. Yn awr,

gan nas gallai ysbryd drwg na thwyllwr o un
math wybod yn sicr y pethau hyn, y rhai a

gyfla\vnyd yn fanwl fel y rhagfyne^ir yma,

nac hyd n nod Samuel ei hun, oni buasai

iddo gael ei ddwyfol ysbrydoli â'r wybodaeth

o honynt, y mae yn rhyfedd i neb erioed

ddychmygu" mai twyll dynol neu ddieflig

oedd yr 'ymddangliosiad hwn o eiddo Samuel

;

canys y mae yn amlwg nas gallai y wybodaeth

hon ddeilliaw oddiwrth neb ond yr hoÛwybodol

Dduw. Mab Sirach, fel y sylwa Dr. Delany,

yr hwn ond odid a feddai gymaint o ddoeth-

jineb, treiddiadaeth, a duwioldeb, ag un berniad

a ddaetl) crioed ar ei ol, sydd yn eglur o'r un

fam a'r hancsydd santaidd, mai Samiiel ei hun
a ragfynegodd aflwydd Saul a'i feibion y pryd

}iyn : gwel Eccles. xlvi 1.3—20. A hyn hefyd

oêdd bam gyfírcdin yr luddewon.

Adn. 20. Yica Saul a frysiodd] wydd-

fodd yr ysbrvd, gan geisio am y drws ; ac a
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ar dy lais di, a gosodais fy einioes
mewn enbydrwydd, ac ufyddhêais
dy eiriau, a leferaist wrthyf

:

22 Yn awr gan hyny gwrando
dithau, atolwg, ar lais dy wasan-
aethferch, a gâd i mi osod ger dy
fron di damaid o fara ; a bwyta, fel

y byddo nerth ynot, pan elech i'th

ífordd.

23 Ond efe a wrthododd, ac a ddy-
wedodd, 'Ni fwytâf. Eto ei weision
a'r wraig hefyd a'i cymhellasant ef

:

ac efe a wrandawodd ar eu llais

hwynt. Ac efe a gyfododd oddiar y
ddaear, ac a eisteddodd ar y gwely.

24 Ac yr oedd gan y wraig lo bras
yn t ; a hi a frysiodd ac a'i lladd-

odd ef, ac a gymerth beilliaid, ac
a't tylinodd, ac a'i pobodd yn gri

:

25 A hi a'-i dyg gerbron Saul, a
cherbron ei weision: a hwy a fwyt-

syrthiodd o'i hyd gyhyd ar y ddaear—yr
oedd efe wedi dychrynu gymaint \\rt\i yr hyn
a glywsai, yn enwedig am ei farM'olaeth ei hun
a'i feibion, nes y syrthiodd mewn llewyg ar y
Uawr. A nerth nid oedd ynddo—i godi, mwy
na phe buasai gwaewffon wedi treiddio trwy ei

galon. Canys Jii fwytasai fwyd yr holl

ddiiornod na'r holl noson hòno—gan drallod

ei feddwl o achos y Philistiaid, ac am fod Duw
Medi cilio oddiwrtho, adn. 15 ; ac yr oedd
hyny, gyda'r genadwri bwysig a glywsai gan
Samuel, wedi ei daro ef i lawr fel marw.
Adn. 21, 22. Wele, gwrandawodd dy laio-

forwyn ar dy lais di] Dadleuai y wTaig, gan
iddi hi wrando ar lais Saul i beryglu ei hein-

ioes trwy ddewino, y djlasai yntau MTando ar

ei Uais hithau mevi-n peth adueddai i gadw yn
fyw ei einioes ef, sef cymeryd bwyd ganddi.

Fel y hyddo nerth ynot—y mae yn debyg ei

bod yn ofni iddo ef farw yn ei th, rhag iddi

gael ei chymeryd i fyny fel dewines, neu rhag

y cyfrifid mai lii achosodd farwolaeth y brenin.

Adn. 23. Ni fwytâf] Yr oedd yn well

ganddo farw o newyn yn y man hwnw, na
syrthio yn llaw y Philistiaid ; nen yr oedd ei

ofnau gymaint nes yr oedd chwant bwyd wedi
llwyr gilio oddiwrtho. Eto eì weision a'r

wraig hefyd a'i cymhellasant ef— a fuont

mor daerion wrtho, nes llwyddo o'r diwedd i

gael addewid ganddo y ceisiai efe fwyta os

gallai. Ac efe a gyfododd— trwy gael ei

gynorthwyo yn ddiamau gan ei weision ; ac a
eisteddodd ar y gicely—sef glv\ th neu orwedd-

fainc wrth y bwrdd, ar ba un yr arferai yr

henafiaid eistcdd wrth fwyta.

Adn. 24. Ac yr oedd gan y roraig lo bras

yn y t^] Mewn gwledydd j>oethion nis gallent

gadw cig ncmawr o amser heb waethygu, ac

am hyny cadwent loi, yn, a mynod, bob

amser wrth law ; a ])han y byddai achos,

llcddid a pharotöid un o honynt yn y fan. Ac
aH pobodd yn gri—ncu groyw, liyny yw, hcb

ei lefeinio, am nad ocdd amser i'r toes eplesu.

Adn. 25. A hi aH dyg gerbron Saut] Yn



Y Philistíaid 1 SAMUEL XXIX. yn gwrihod Dafydd,

asant. Yna hwy a gyfodasant, ac a
aethant ymaith y noson hòno.

PENKOD XXIX.
"Y^ÎNrA y Philistiaid a gynullasant

eu holl fyddinoedd i Aphec : a'r

Israeliaid oedd yn gwersyllu wrth
ffynnon sydd yn Jezreel.

2 A thywysogion y Philistiaid

oedd yn tramwy yn gannoedd, ac yn

y modd mwyaf trefnus a allai ; a hioy afwyt-
asant—gymaint ag a allent yn eu trallod pre-

senol ; canys gallwn feddwl i drallod Saul

drallodi ei weision ef hefyd ; ac a aethant

ymaith y noson hòno—neu cyn toriad y dydd,

fel y gallent gyraedd i'w gwersyll heb i'r Phil-

istiaid eu gweled, a chyn i'w milwyr eu hunain

wybod am eu habsenoldeb. Ac y fath

adgno, dychryn, ac euogrwydd cydwybod a

raid fod yn rhwygo teimladau Saul bob cam
o'r ffordd wrth feddwl fod ei ddydd gras wedi
darfod, a bod dydd ei fywyd i ddiweddu dra-

noeth

!

Adfeddyliadau.—Rhaid addef fod cryn

wahaniaeth barn yn mhlith duwinyddion
duwiol a dysgedig gyda golwg ar destyn y
bennod hon, sef ymddanghosiad Samuel.
Gwada rhai y posibilrwydd o'r peth, gan
haeru mai y diafol a ymddanghosodd ar rith

Samuel ; tra y barna ereill mai twyll o eiddo

7 wraig gyfrwys hon oedd y cwbl, heb ddim
yn omwchnaturiol yn yr achos. Yr wyf fi

wedi traethu fy mam yn onest yn y sylwadau
uchod, gan adael y darllenydd at ei ryddid i'w

derbyn neu ei gwrthod. Gallaswn ddwyn
llawer o resymau chwanegol i gadamhau fy

ngolygiadau pe buasai y lle yn caniatâu ; ond
bamwyf fod digon wedi ei ddywedyd i gyf-

iawTihau yr ysgrifenydd ysbrydoledig wrth ei

alw yn Samuel. Gallaf swmio y cwbl i fyny
yn ngeiriau Clarke, gydag ychydig gyfnewid-
iadau :—(1) Credaf íbd byd ysbrydol a, yor-
uwchnaturiol, yn yr hwn, ar wahan oddiwrth
eu gilydd, y mae ysbrydoedd dynion ymada^\-
edig, drwg a da, yn byw mewn cyflwr o ym-
wybodolrwydd. (2) Credaf fod amrywiol
raddau o ysbrydion ereill, drwg a da, yn bj'w
ac yn gweithredu yn y byd anweledig liwnw.

(3) Credaf y gall unrhyw un o'r ysbrydion
hyn, trwy ganiatàd Duw, ac yn ol deddfau eu
preswylfod, gyweithasu à thrigolion y byd
hwn, ac ymddangos i ddynion. (4) Credaf
fod yn bosibl, trwy gelfyddyd nad yw yn hoUol
dda, alw ar ysbrydion nad ydynt ddynol, ac

ymddyddan â hwy, ac ennill eu cynorthwy
a'u dylanwad i ryw raddau cyfyngedig. (5)
Credaf nad oedd gan y ddewines o Endor un
awdurdod ar Samuel, ac nad all un ddeioiniaeth
effeithio ar ysbryd dyn ymadatoedig, bydded
ef dda neu ddrwg. (6) Credaf i Samitel ym-
ddangos yn wirioneddol i Satd, wedi ei anfon
yn ddigyfrwng gan Dduw i rybyddio y brenin
annuwiol o'i farwolaeth nesaol ; ond pa un a'i

mewn trugaredd ynte me\\n bam, nis gallaf

benderfynu ; er y tybia Clarke mai mewn
trugaredd, fel y galìai Saul gael cyfleusdra i

ymneddychu â'i Wneuthurwr. (t) Credafi'r

filoedd : ond Dafydd a'i wr oedd
yn cerdded yn olaf gydag Achis.

3 Yna tywysogion y Philistiaid a
ddywedasant, Beth a ivna yr Heb-
reaid hyn yma? Ac Achis a ddy-
wedodd wrth dywysogion y Philist-

iaid, Onid dyma Dafydd, gwas Saul
brenin Israel, yr hwn a fu gyda mi
y dyddiau hyn, neu y blynyddoedd
hyn, ac ni chefais ddim bai ynddo

wraig ddeall mai nid trvry ei dewiniaeth wir^
ioneddol neu hòniadol hi yr ymddanghosodd
Samuel, am nad oedd hi eto wedi dechreu
gweithredu ; eithr ddarfod iddo ymddangos
me'WTi ffoixld hollol wahanol i'r hon a ddys-
gwyliai neu a fwriadau hi. (8) Credaf i

wirioneddau cyfeiriol, manwl, a sicr, gael eu
traethu yn awr yn ngylch pethau nas gallai

doethineb dynol na dieflig eu rhagfynegu na'u

rhagweled ; a bod maeddiad Israel, a marwol-
aeth Saul a'i dri mab dranoeth, yn ffeithiau

nas gallai neb ond Duw ei hun eu g^yybod

;

ac nas gallai un ellyll neu ysbryd drwg gael ei

ddefnyddio yn y fath orchwyl.

PEN. XXIX. Adn. I. Ynay Philistiaid

a gynullasant eu holl fyddinoedd i Aphec]
Yr oedd tair dinas o'r enw hwn, un yn Uwyth
Juda, un araU yn llwyth Aser, a'r UaU yn
Syria, (gwel ar Jos. xii. 18;) ond rhaid mai
un arall oedd hon yn llwyth Issacar, yr hon na
chrybwyllir am dani mewn un man arall, gan
ei bod yn agos i Jezreel a Sunem, y rhai oedd-
ynt yn y Uwyth hwnw. A'r Israeliaid oedd
yn gwersyllu icrth ffynnon—yn nyft'rjTi Jez-

reel, er cyfleusdra i gael dwfr.

Adn. 2. Yn gannoedd ac ynfloedd] Hj-ny
yw, yr oedd y Philistiaid wedi eu dosbarthu

yn finteioedd o ganuoedd a miloedd, a thywA'sog

wedi ei osod yn ben ar bob mintai neu ddos-

barth. Ond Dafydd a'i wr—chwo chant o

rifedi, pen. xxvii. 2 ; oedd yn cerdded yn olaf
gydag Achis—fel gwarchawdlu ei berson ef.

Diamau fod yn dda gan Dafydd gael bod yn
olaf fel hyn, gan obeithio y trefnai yr Ar-
glwydd ymwared iddo rywfodd, fel na fyddai

raid iddo ryfela gyda'r Philistiaid yn ev\>ya

Israel ; ac efe a drefnodd hyny me\\-n ffordd

ryfedd ac annysgwjiiadwy iawn, fel y gwelir

isod.

Adn. 3. Beth a wna yr Hebreaid hyn
yma ?] Beth a wTiai Achis â hwy yn ei fyddin,

pan yr oeddynt o genedl a chrefydd arall, ac

yn eìynion i'r Philistiaid fel y gwyddai pawb ?

Ac Achis a ddywedodd—i'r dyben i es-

mwythàu meddyliau y tywysogion, a'u cymodi
â Dafydd a'i wr ; Önid dyma Dafydd gwas
Soid—rhwng yr hwn a'i feistr y mae an-

nghydfod tragwyddol wedi cymeryd Ile ; yr
hu'ìi a fu gyda mi y dyddiau hyn neu y .

bìynyddoedd hyn—dull o ymadrodd yn golygu
cryn yspaid o amser, heb nodi pa faint, pen,

xxYÌii. 7 ; ac ni chefais ddim bai ynddo ef—
y mae yn debyg nad oedd Achis yn gwybod
eto am tynediad Dafydd yn erbyn y G^suriaid,

a'r Gezriaid, a'r Amaleciaid, pen. xx^-ii. 8

;

neu os oedd, nad oedd ef vn cvfi-if h\Tiy yn
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ef, er y dYdd y syrthiodd efe ataf
h.yà y dydd hwn ?

4 A thywysogion y Philistiaid a
lidiasant wrtho ; a thyAvysogion y
Philistiaid a ddywedasant wrtho,
Gwna i'r gr hwn ddychwelyd i'w

le a osodaist iddo, ac na ddeled i

waered gyda ni i'r rhyfel; rhag ei

fod yn wrthwynebwr i ni yn y
rhyfel : canys â pha beth y rhyngai
hwn fodd i'w feistr ? onid â phenau

y gwr hyn ?

6 Onid hwn yw Dafydd, am yr
hwn y canasant wrth eu gilydd yn
y dawnsiau, gan ddywedyd, Saul a
îaddodd ei filoedd, a Dafydd ei

fyrddiwn ?

6 ^ Yna Achis a alwodd Dafydd,
ac a ddywedodd wrtho, Fel mai byw
yr Argíwydd, diau dy fod di yn un-
iawn, ac yn dda yn fy ngolwg i, pan
elit allan, a phan ddelit i mewn gyda

fai Tu Dafydd, trwy eu bod yn elynion i'r

Pliilistiaid yn gystal ag i'r Israeliaid.

Adn. 4. A t/>i/iri/sogw7i y Philistiaid a
lidiasant ivrtho\ Sef wrtli A chis. Giona i'r

owr hwn âdychicelyd i'io le—i Siclag ; rliag

iddo, os elai i'r rhyfel, droi gyda Saul yn erbyn

y Philistiaid. Canys â pha betìi y rhyngai
'hion fodd i'w feistr—neu y ceisiai ymhedd-
ychu â'i feistr Saul ? Onid â phenau y gwr
hyn—sef à ])henau rhyw nifer o'r Philistiaid,

y rhai a laddai efe mewn bràd, yn ol tyb y
tywysogion hyn. Dichon eu bod yn cofio am
y modd y torasai efe cyn hyn ben Goliath, a

blaengrwyn y Philistiaid, pen. xvii. 51, a

xviii. 27-

Adn. 5. Onid hiün yìü Dafydd, am yr hion

y canasant2\ Gwel ar ])en. xviii. 6 , 7 ; a

Dafydd eifyrddiwn—ac felly, pa fwyaf dewr
a buddugoi ydoedd, mwyaf oll yr oedd i'w

ofni. Yr oedd y tywysogion hyn yn ymresymu
yn ddoeth ; a bu dda i Dafydd eu bod mor
gall : canys trwy hyny y gwaredodd Duw ef o

amgylcliiad cyfyng iawn, yn yr hwn y buasai

raid iddo ymladd naill ai o blaid y Philistiaid,

ac felly fradychu ei Dduw a'i wlad ; neu ynte

blaid Israel, ac felly fradychu yr ymddiried-
iad a roddasai Achis ei noddwr ynddo. A
thrwy yr un ragluniaeth dda anfonwyd ef yn
01 i waredu ei wragedd, a gwragedd a phlant

ei filwyr, y rhai a gymerasid yn gaethion gan
yr Amaleciaid, pen. xxx. 1—20.

Adn. 6. Fel mai byw yr Arylwydd] Y
mae Acliis yn tyngu i Jeiiofa, yr hwTi a

addolid gan Dafydd, fel y byddai i Dafydd ei

gredu ef yn gryfach ; neu fe allai ei fod wedi
dysgu rhywbeth gan Dafydd am y gwir Ddnw,
er ei fod yn addoli duwiau gau. Diau dy fod
di yn uniawn ac yn dda ynfy ìu/olwy i—nid

oedd ganddo ef ei hun ddim i'w roddi yn er-

byn Dafydd
;
yr oedd ei ymddygiad wedi bod

yn uniawTi a gonest yn mhob man—yn Gath,
yn Siclag, ac vn y gwersyll. Eithr nid wyt
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mi yn y gwersyll : canys ni chefaig

ynot ddrygioni o'r dydd y daethost
ataf fi hyd y dydd hwn : eithr nid
xvyt ti wrth fodd y tywysogion.

7 Dychwel yn awr, gan hyny, a
dos mewn heddwch, ac na anfodd-,

lona dywysogion y Philistiaid.

8 ^[ A dywedodd Dafydd wrth
Achis, Ond beth a wnaethym i ? a
pheth a gefaist ti yn dy was, o'r dydd
y daethym o'th flaen di hyd y dydd
hwn, fel na ddelwn i ymladd yn
erbyn gelynion fy arglwydd frenin ?

9 Ac Achis a atebodd ac addywed-
odd wrth Dafydd, Gwn mai da tüyb

ti yn fy ngolwg i, megys angel Duw

:

ond tywysogion y Philistiaid a ddy-
wedasant, ííi ddaw efe i fyny gyda
ni i'r rhyfel.

10 Am hyny yn awr cyfod yn fore,

a gweision dy feistr y rhai a ddaeth-
ant gyda thi : a phan gyfodoch yn

ti îorth fodd y tyioysogion—o herwydd dy
genedl a'th ddewrder milwraidd, adn. 4.

Adn. 7- Dychwel yn awr] I Siclag at dy
wragedd ; a dos meion heddwch—yn Ilwydd-

iannus a dedwydd ; ac na anfoddlona dywys-
ogion y Philistiaid—trwy fnu myned gyda'r

fyddin i'r rhyfel, yr In'n a all fod yn ddinystr

i ti.

Adn. 8. Ond beth a wnaethym i?] Yr
oedd Achis wedi ateb y gofyniad hwn eisioes,

trwy ddywedyd na wnaethai Dafydd ddim
allan o'i le, adn. 6 ; ond yr oedd yn rhaid î

Dafydd ddywedyd rhwbeth, i gymeryd arno

nad oedd yn foddlon i gael ei droi yn ol. Nid
oedd hyn oll, modd bj"nag, ddim gwell na
rhagrith yn Dafydd, yn cymeryd arno fod yn
anfoddlon i ddychwelyd, pryd yr oedd yn dda
gan ei galon gael troi yn ol. Pel na ddelwn
i yraladd yn erbyn gelynion fy arglwydd
frenin—sef yn erbyn Israel. Yr oedd hyn yn
rhagrith hefyd ; canys nid oedd dim yn fwy
croes i'w feddwl ef na myned i ymladd yn
erbyn Israel, gelynion Achis.

Adn. 9. Megys angel Duw] Yn y rhai nid

oes dim bai. Y mae rhyw reswm i feddwl

Ibd Achis naill ai wedi cofleidio y grefydd

luddewig, neu ynte ei fod yn dra pharchus o

honi ; canys y mae efe yma yn llefaru am
angel Duto, fel y gellid dysg^vyl i luddew
lefaru ; ac yn adn. 6 efe a dyngodd i Jeiiof.\,

yr hyn yn debygol na wnaeth un Philistiad

erioed o'r blaen. Gallwn feddwl i Dafydd
ddysgu llawer iddo am y gwir Dduw, ei

angylion, a'i gyfraith,tra y bu yn aros gydag ef.

Adn. 10. Cyfodynforc] Sef bore círanooth,

trwy ei bod yn awr yn fin nos, ac felly yn rhy

hwyr i gychwyn i'r daith. A gweision dy
feistr—sef y chwe cliànwr o Tsraeliaid ag oedd-

ynt gydag ef, y rhai a cllid o hyd eu hystyried

yn ddeiliaid i S.\UL, er eu bod yn awr yn aros

mewn gwlad ddyeithr. Neu fo allai niai

gweision AcHis a feddvlir ; a bod Dafydd a'i
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fore, a phan oleuo i chwi, ewch
ymaith.

11 Felly Dafydd a gyfododd, efe

a'i wr, i fyned ymaith y bore, i

ddychwelyd i dir y Philistiaid. A'r
Philistiaid a aethant i fyny i Jezreel.

PEmOD XXX.
A PHAN ddaeth Dafydd a'i wr
"^

i Siclag y trydydd dydd, yr
Amaleciaid a ruthrasent ar du y
deau, ac ar Siclag, ac a darawsent
Siclag, ac a'i llosgasent hi â thân.

2 Caethgludasent hefyd y gwrag-
edd oedd ynddi ; o fychan hyd fawr
ni laddasent hwy neb, eithr dygas-
ent hivy ymaith, ac aethant i'w

ífordd.

3 *í[ Felly y daeth Dafydd a'i wr
i'r ddinas : ac wele hi wedi ei llosgi

â thán : eu gwragedd hwynt hefyd,
a'u meibion, a'u merched, a gaeth-
gludasid.
4 Yna dyrchafodd Dafydd a'r bobl

wr )Ti cael ei galw felly am eu bod, ar ei dy-
fodiad i Gath, wedi ymgyflwyno i wasanaetli

Achis, a chael eu gwneuthur yn osgorddlu

brenhinol iddo.

Adn. 11. Felh/ Daft/dd a gyfododd, efe aH
wr, ifyned ymaith y bore] Neu ' yn fore,'

cyn i'r dydd bron M-awrio ; i ddychwelyd i dir

y Philistiaid—sef i Siclag, yr hon oedd
oddeutu 90 o fiUdiroedd o Aphec, lle yr oedd
byddin y Philistiaid yn gwereyllu. Ychydig
a Myddai Dafydd mor angenrheidiol oedd hyn
er gwaredu ei deulu ; ond gwyddai Duw hyny
yn dda, ac yn ei raghmiaeth efe a'i hanfonodd
ef tua Siclag. A'r FhUistiaid a aethant i

fyny i Jezrecl—i ymladd âg Israel y d}dd
hwnw, fel y csiwn hanes yn j^en. xxxi.

PEN. XXX. Adn. 1. Aphan ddaeth Da-
fydd a'i wr i Sie/ar/y trydydddydd] Felly
yr oeddynt wedi teitiiio ocideutu 30 o tìlldir-

oedd bob dydd er pan gychwynasant o Aj^hec.

Yr Amaleciaid a ruthrasent ar du y dcau—
ar ra^u deheuol Juda, a'r A\iad oddiamgylch,
gan gymeryd mantais ar absenoldeb b}'ddin-

oedd yr Israeliaid a'r Philistiaid, y rhai oedd-
ynt yn mharthau gogieddol y wlad y ])ryd

hyn. Ac a darawscnt Siclag—i ddial ar

Dafydd am iddo ef ruthro ar eu gwlad hwy
ychydig cyn hyn, pen. xxYÌi. 8 ; ac a'i

llosf/asant hi á thán—gan ei gadael yn adfail

annghyfanedd.
Adn. 2. Cacthgludascnt hefydy gwragedd

oedd ynddi] Ýn nghyda'u meibion a'u

merched, adn. 3. Ni laddasent hiry neh—
gan fod yr Amaleciaid yn bobl gybyddlyd
iawn, galíwn feddwl eu bod yn amcanu cu
gwerthu liwynt yn gaethion, ac felly wneyd
arian o honynt. Neu bwriadent eu íladd pan
gaent well íiamdden i hyny.
Adn. 3. Fclly y daeth Dafydd a'i wyr i'r

2 p '
'

oedd gydag ef eu llef, ac a ylas*
ant, hyd nad oedd nerth ynddynt i

ylo.
5 Dwy wragedd Dafydd hefyd a

gaethgludasid, Ahinoam y Jez-
reelëes, ac Abigail gwraig Nabal
y Carmeliad.

6 A bu gyfyng iawn ar Dafydd

;

canys y bobl a feddyliasant ei lab-

yddio ef; o herwydd cherwasai
enaid yr holl bobl, bob un am ei

feibion, ac am ei ferched : ond
Dafydd a ymgysurodd yn yr Ar-
glwydd ei Dduw.

7 A Dafydd a ddywedodd wrth
Abiathar yr offeiriad, mab Ahime-
lech, Dwg i mi, atolwg, yr ephod.
Ac Abiathar a ddyg yr ephod at
Dafydd.
8 A Dafydd a ymofynodd â'r Ar-

glwydd, gan ddywedyd, A erlidiaf
fi ar ol y dorf hon ? a oddiweddaf fi.

hi ? Ac efe a ddywedodd wrtho,
Erlid : canys gan oddiweddyd y

ddinas] Ac mor fa^yr y rhaid fod eu s}-ndod,

ac mor annhraethadwy eu gofid, wrth weled
fod eu dinas wedi ei llosgi à thân, a'u teulu-

oedd wedi eu caethgludo, a'u meddiannau
wedi eu hanrheithio

!

Adn. 4. Wyìasant hyd nad oedd •nerth

ynddynt i tcylo] Nes yr oedd eu Uais wedi
crygu, a'u dagrau wedi sychu !

Adn. 5. Dtry wragedd Dafydd] Gwel ar

pen. XXV. 42, 43.

Adn. G. A hu gyfyng iawn ar Dafydd]
herwydd iddo golli ei ddwy wraig, a bod ei

bobl ei hun yn cotli yn ei erbyn. Canys y
hobl a feddyìiasant ei lahyddio cf—fei yr
achos o'u traUod, trwy eu harwain hw}'nt oddi-

cartref. Ond Dafydd a ymgysurodd yn yr
Arglicydd ei Ddutc—gan ei fod yn ym-
wybodol nad oedd y diwg hwn wedi dygwydd
trwy ei esgeuhisdra na'i ynfydrwydd ef; a
gobeithiai y gaUai adferu ei wragedd a theuhi-

oedd ei bobl rywfodd ; neu os na wneid li}n}',

efe a }-mgysurai yn yr Arglw}dd ei hun, fel

ei Dduw cyfammodoí, a rhan ei enaid, er coUi

hono bob peth arall.

Adn. 7- Dwg i mi, atoJwg, yr cphod] A
gwisga hi, fel y gallot ymofyn à Duw drosof

fi trw}' yr Urim a'r Tlmmmim sydd yn y
ddwyfroneg ar yr oi>hod. Yr oedd Dafydd yn
ymwybodol o'i fai yn esgeuluso ymofyn à Duw
fel hyn wrth fyned at Achis, ac \\Tth fyned
allan gydag Achis i'r rhyfel; ond y mae ei

angen }n aA\T yn ei ddwyn at ei ddyledswydd,
a'i ddyledswydd yn cyfaifod à Uwyddiant.

Adn. 8. Ä erli'diafJi ar ol y dorf hon?] Y
dorf o Amaleciaid, y rhai a losgasant y ddinas,

ac a gnethghidasan.t y gwragedd a'r ]iant. A
oddiwcddaf fi hi—yn rhywle ar y tìbrdd, cyn
oi myned yn rhy ddiweddar i waredu y
cafiaeliaid? Ac efe a ddywcdodd wrtho—
trwv vr ofleiriad a'i ephod ; Frlid—dos ar eu
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goddiweddi, a chan waredu y
gwaredi.

9 Felly Dafydd a aeth, cfe a'r

chwe chànwr oecld gydag ef, a hwy
a ddaethant hyd afon Besor, lle yr
arhosodd y rhai a adawyd yn ol.

10 A Dafydd a erlidiodd, efe a
phedwar cant o wr (canys dau
cànwr a arhosasant yn ol, y rhai a
flinasent fel na allent fyned dros
afon Besor)

11 ^ A hwy a gawsant Aiíftddyn
yn y maes, ac a'i dygasant ef at

Dafydd ; ac a roddasant iddo fara,

ac efe a fwytaodd ; a hwy a'i diod-
asant ef â dwfr.

12 A hwy a roddasant iddo ddarn
ffigys, a dau swp o resin. Ac efe

a fwytaodd, a'i ysbryd a ddychwel-
odd ato : canys ni fwytasai fara, ac
nid yfasai ddwfr, dridiau a thair nos.

hol, a thi a'u íroddiwGddi liwynt yn sicr, ac a

waredi y gwragedd, y plant, a'r meddiannau.
Adn. 9. A ìmy a ddaethant hyd afon

Besor'] Yr hon oecíd ddeg miUdir o du y deau
i Siclag ; lle yr arhosodd y rhai a adawyd
yn ol—i warchad y dodrefn neu y celfi ag oedd
gan Dafydd a'i fj^Ìdin, adn. 2*. Ar ol teithio

90 filldiroedd o A])hec i Siclag, a 10 yn
chwanegol o Siclag i Besor, a hyny me^ra tri

diwrnod, yr oeddynt M-edi blino i'r fath raddau
fel na allent f}'ned yn mhellach ; a thosturiodd

Dafydd wrthynt fel ag i'w gadael ar ol.

Àdn. 10. A Dafydd a erlidiodd, efe a
yìhedicar cant o îvr] Gan gwbl gredu y cyf-

lawnai Duw ei addewid, y goddiweddai yntau
ei elynion, ac y gwaredid y gaethglud.

Adn. 11. À hwy a yawsant Aifftddyn
yn y maes] Mewn diUad milwr ond odid, a

'bron â threngu gan afiechyd a newyn ; ac a'i

dygasant ef at Dafydd—i wybod pa beth a

wneid iddo ; ac a roddasant iddo fara—i'-w

f'wyta, a dwfr i'w yfed, i'w ddadebru. Trefn-

odd Duw yn ei raghmiaeth iddo fod yn AiíFtwT,

yr hwn y gellid ei arbed, ac nid yn un o'r

Amaleciaid, y rhai a ddiofrydesid i ddynystr,

Deut. XXV. 19.

Adn. 12. A hw'y a roddasant iddo ddarn

ffiyys] Saes. 'ddarn o deisen ffigys ;' a dau
êivp resin-—neu winra^ra : gwel ar pen. xxv.

1 8. A'i ysbryd a ddychwelodd ato—yr oedd

ef o'r blaen yn rhy wan i lefaru, ac fel dyn
bron â marw gan newyn ; ond wedi cael yr

amgoledd uchod, adfywiodd ei ysbryd, a daeth

i allu ymddyddan.
Adn. 13. (jwas i ìnoy ivyt ti ? ac o ha le

y daethost ?] Dyro hanes am danat dy hun,

dy genedl, a'tli neges. Y mae yn debyg eu

bod yn deall ei fod yn ])erthyn i'r gelynion, ac

yn gobeithio cael ganddo ryw wybodaeth am
danynt. Ijlanc d'r Aifft ydwyf fi—o ran

gwlad a chenedl, ond wedi myned yn ddiweddar

i wasanaeth un o'r Amaleciaid, y rhai a fuont

yn ddiweddar yn llosgi Sichig, ac yn caeth-

gludo y tiigolion oddiyno. Ám meistr a'm
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13 A Dafydd a ddywedodd wrtho,
Giüas i hjw wyt ti ? ac o ba le ^
daetìiost ti ? Ac efe a ddywedodd,
Llanc o'r Aifft ydiuyf fi, gwas i r
o Amalec ; a'm meistr a'm gadaw-
odd oblegid i mi glafychu erys
tridiau bellach.

14 Nyni a ruthrasom ar du deau
y Cerethiaid, a'r liyn sydd eiddo
Juda, a thu deau Caleb ; Siclag
hefyd a losgasom ni â thân.

15 A Dafydd a ddywedodd wrtho,
A fedri di fyned â mi i waered at y
dorf hon? Ynt-au a ddywedodd,
Twng wrthyf fì i Dduw, na leddi fì,

ac na roddi fì yn llaw fy meistr, a
mi a âf â thi i waered at y dorf hon.

16% Ac efe a'i dyg ef i waered:
ac wele, liwynt wedi ymwasgaru ar
hyd wyneb yr holl dir, yn bwyta, ac
yn yfed, ac yn dawnsio ; o herwydd

gadawodd—yn y fan yma i fy neu far^v, o
herwydd i mi glafychu. Yr oedd hon yn
weithred greulon, pan yr oedd ganddynt ddigon

gamelod i'w gludo, neu o fwyd i'w adael

gydag ef, adn. 16, 17- Eithr costiodd yr an-

nheimladrwydd hwn iddynt yn ddrud ; canys

coUasant eu bywydau eu hunain trwyddo,

a chafodd Dafydd yn ol yr hyn a gymerasent
hwy Siclag. Y fath yw rhagluniaeth rj'feddol

Duw, yn trefnu neu yn goru-wch-reoli })ob peth

er ei ogoniant ei hun, ac er lles y rhai a ymddir-
iedant ynddo ef

!

Adn. 14. Njini a ruthrasom ar du deau y
Cerethiaid] 'Nen 'wlsià y Philistiaid,' fel ei

heglurir adn. 16. Felly ymddengys fod yr

Amaleciaid yn elynion i'r Philistiaid ; ac na
ddarftx i Dafydd weithredu yn erbyn lles ei

gymwynaswr Achis, fel y nodwyd o'r blaen,

wrth ruthro ar y bobl hyn. A'r hyn sydd
eiddo Juda—yn nhu deau Juda, Ue y cymer-

asai Dafydd arno wrth Achis iddo ef ruthro,

])en. xxvii. 10. A thu deau Caleb— sef y
rhan ddeheuol hòno o wlad Juda a roddcsid i

Caleb, Jos. xiv. 14.

Adn. 15. A fedri di fyned â mi i loaered

at y dorf hon '?] Neu ddangos y ffordd i Da-

fydd a'i wr i'r fan lle yr oedd byddin^r yr

Ámaleciaid yn gorwedd yn awr. Twng
ivrthyf fi i Dduw na leddifi—ar ol i mi dy
arwain at yr Amaleciaid. Ac y mae y A'^ul-

gate, yr Árabaeg, a'r Syriaeg ýn chwanegu
yma, ' A Dafydd a dyngodd iddo.' Ac na
rodcii fi yn Ùaiv fy meistr—trwy i'w feis
fod yn gi'eulon wrtíio, nid oedd yn ewyllysio

bod yn ei wasanaetli ef yn liwy. A mi a ûf
d thi i waeredaty dorf hon—y mae yn dob\ g

i'w feistr hysbysû iddo y fan lìe y bwriadent

fyned, fel y byddai iddo ddyfod ar eu hol mor
fuan ag y gallai.

Adn 16. Ac wele hwynt wedi ymwasgaru
ar hyd ivyneb yr lioll dir] Yn y modd niwyaf

anwyliadwrus a diofal, trwy eu bod yn awr

wedi dyfod i gyffiniau eu gwlad eu hunain, a

bod V rhilistiàid a'r Israeliaid oddeutu cau
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yr holl yspail fawr a (idygasent hwy
o wlad y Philistiaid, ac o wlad Juda.

17 A Dafydd a'i tarawodd hwynt
o'r cyfnos hyd brydnawn dranoeth :

ac ni ddiangodd un o honynt, oddi
eithr pedwar cant o wr ieuanc, y
rhai a farchogasant ar gamelod, ac

a ífoisant.

18 A Dafydd a achubodd yr hyn
oll a ddygasai yr Amaleciaid : Da-
fydd hefyd a waredodd ei ddwy
wragedd.

19 Ac nid oedd yn eisiau iddynt,

na bychan na mawr, na mab na
merch, na'r anrhaith, na dim ag a

ddygasent hwy ganddynt : hyn oll

a ddyg Dafydd adref.

20 Dyg Dafydd hefyd yr holl

ddefaid, a'r gwartheg
; y rhai a

yrasant o flaen yr anifeiliaid ereill,

ac a ddywedasant, Dyma anrhaith
Dafydd.

2Ì *![A Dafydd a ddaeth at y ddau
cànwr a flinasent, fel nad allcnt

miUdir oddiwrthynt yn ymladd, a Dafydd, fel

y tybient bM^y, yno gyda hwynt. Yn bin/ta,

ac yn yfed, ac yn dawnsio—nìe\ra gorfoledd

am eu bod wedi cael ymddial ar Dafydd, ac am
yr yspail fawr ag oedd ganddynt.

Adn. 17. A Dafydd a'u tarawodd hwyní]
Yr oedd eu diofalwch, eu gloddest, a'u meddw-
dod yn fanteisiol iawn i Dafydd ymosod
amynt ; a phan y dywedent, ' Tangnefcdd a

diogelwch, daeth dinystr disymwth ar eu
gwarthaf, ac ni ddiangasant hwy ddim.' O'r

cyfnos hyd hrydnmon dranoeth—yrhynoedd
yspaid bedair awr ar hugain. Ac ni ddi-

anyoddim ò hom/nt—er eu bod yn 'dorf'

rai miloedd, gallwn feddwl ; oddicithrjìedwar
cant icr ienainc—y rhai oeddynt yn rhy
gyflym i Dafydd a'i wr traed allu eu goddi-
wedd}'d, trAvy eu bod ar gamelod.
Adn. 18. Yr hyn oll a ddygasai yr

Amaleciaid ] Nid yn unig Siclag, ond hef}d
oddiar y Cerethiaid, &c., adn. 14, oddieithr yr
hyn a fwjtasent ac a yfasent hwy. Ym-
ddengys mai eiddo yr Ámaleciaid eu hunain
oedd V camelod, adn. I7.

AtÊ. 19. Ac nid oedd yn eisiau iddynt na
hychan na mawr] O'r gwragedd a'r plant a

gaethgludesid, trwy eu bod oll wedi eu cadw
yn fvw i'w gwerthu, neu i'w lladd brrd arall,

adn. 2.

Adn. 20. Dyìna anrhaith Dafydd] Hon
oedd iaith milwyr Dafydd, y rhai o'r blaen a

foddylient ci hibyddio ef, ])an goUasant eu
teuhiocdd a'u hanifeiliaid, adn. 6 ; ond yn
awr, wedi iddo ef eu hadfcru iddA^it, yr oedd-
ynt yn ei ganmol ac yn ei glodforí, ac yn
jiriodoli calt'aeliad yr anrhaith i'w ddewrder ef,

ac vn dvwedvd y galhii ef \™evd a fvnai a'r

ou." ' • ; •

Adn. 21. A Dafydd a ddacth at y ddaii
Mmcr a fiììascntì Gwel ar adn. 9; àc cfea
gyfarchòdd tccll iddynt—a ofynodd ani ou

ganlyn Dafydd, ac a barasid iddynt
aros wrth afon Besor : a hwy a
aethant i gyfarfod Dafydd, ac i

gyfarfod â'r bobl oedd gydag cf. A
phan nesaodd Dafydd at y bobl, efe

a gyfarchodd well iddynt.
22 Yna yr atebodd pob gr dryg-

ionus, ac eiddo y fall, o'r gw^T a
aethai gyda Dafydd, ac a ddywedas-
ant, herwydd nad aethant hwy
gyda ni, ni roddwn ni iddynt hwy
cldim o'r anrhaith a achubasom ni

;

eithr i bob un ei wraig, a'i feibion :

dygant hwynt ymaith, ac ymad-
awant.

23 Yna y dywedodd Dafydd, Ni
wnewch chwi felly, fy mrodyr, am
yr hyn a roddodd yr Arglwydd i ni,

yr hwn a'n cadwodd ni, ac a roddodd
y dorf a ddaethai i'nherbyn, yn eiu

ìlawìiii.

24) Canys pwy a wrendy arnoch
chwi yn y peth hyn ? canys un fatb

fydd rhan yr hwn a elo i waered i

llwyddiant a'u diogelwch, gan obeithio eu bod
wedi ymadferu o'u blinder a'u gwendid ; ac

felly yr oeddynt i raddau, gan iddynt allv\

dyfod allan i'w gyforfod ef a'i bobl.

Adn. 22. Yna yr ateboddpob gior dryy-
ioìius, ac eiddo y fall] Neu feibion Beíial.

Ymadi-odd cytfredin am ddynion diwertli,

sarug, creulon, ac annuwiol. ^7 roddwn nì
iddynt hiry ddim o'r anrhaith—yr oedd liwn
yn benderfyniad creulon ac annghyfiawn i'r

eithaf ; canys yr oedd eu brodyr Asodi aros ar

ol, nid o ddewisiad, ond orlbd, tr\vy eu bod
yn analluog i fyned yn mhellacli ; ac yr oedd
yn rhaid i ry\VTai aros gyda'r dodrofn, adn. 24.

Eithr i bob nn ciwraiy a'ifeibion—heb ddim
tuag at gynnal y cyfryw, hyd yn nod o'u

pethau bu hunain, y rhai a adferwyd oddiar
yr Amaleciaid ! Àc ymadawant—ond i ba
le yr aent ? Yr oedd Siclag wedi oi llosgi

;

ac ni feiddient f\-ned i wlad Ismol rhag ofn
Saul.

^ Adn. 23. Niwnewch chwife11y,fymroâyry
Y inae Dafydd \-ma yn dal i fyny èi awdurìiod
fol bhienor arn\Tit, ac yn dywedyd yn hyf a
l^hondorfynol na chaent hwy mo'u iìbrdd yn
íiyn ; ac oto y mae yn ymddyddan yn dyner á
hwynt, gan ci galw yn frodyr—nid yu unig
fel rhai o'r un genodl a chrefydd ùg of, ojid

liofyd fol ei gydiilwyr. Yr hyn a roddodd
yr Arglwydd i ni—fol hyn efe a briodola y
fuddugoliaoth hon yn îryfiawn i Dduw, trwy
fod nifor yr Amalocìaid yn Ihiwor mwy na'r
eiddo of. Yn wir, \t oedd L-yuitbr â hoU ti!-

wyr Dafydd wodì ftbi ynaaith argamoloíl, adn.
IT. Fol ]ìo dywodasai, Ptm y mae Duw wodì
bod mor dda i ni, ni ddylom ninau fod yn galod
wrtb ein brod>T.

Adn, 24 Canyspwy a n-rendy arnoch ?]
Pe cyfoirid yr adios hwn i fam c\lafîuvtulwvr,
ni wnai un dyn doeth a chytìawn gvds\ nio à
chwi. Canys nn fath fdd rhan'—yT oodd
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ryfel, a rhan yr hwn a arhoso gyda'r
dodrefn : a hwy a gydranant.

25 Ac o'r dydd hwnw allan, efe

a osododd hyn yn gyfraith ac yn
farnedigaeth yn Israel, hyd y dydd
hwn.

26 ^ A phan ddaeth Dafydd i Sic-

lag, efe a anfonodd o'r anrhaith i

henuriaid Juda, sef i'w gyfeillion,

(gan ddywedyd, Wele i chwi anrheg,

o anrhaith gelynion yr Arglwydd)
27 Sef i'r rhai oedd yn Bethel, ac

i'r rhai oecZcZ ynEamoth, tua'r deau,

ac i'r rhai oedd yn Jattir.

28 Ac i'r rhai oedd yn Aroer, ac

i'r rhai oedd yn Siphmoth, ac Vr
rhai oedd yn Estemoa.

29 Ac i'r rhai oedd yn Rachal, ac

i'r rhaî oedd yn ninasoedd y Jera-

meeliaid, ac i'r rhai oedd yn ninas-

oedd y Ceneaid,
30 Ac i'r rìiai oedd yn Hormah,

ac i'r rhai oedd yn Chor-asan, ac i'r

rhai oedd yn Athac,
31 Ac i'r rhai oedd yn Hebron, ac

hon yn rheol eisioes }-n mlilith yr luddewon,

Num. xxxi. 27, Jos. xxii. 8.

Adn. 25. Efe a osododd liyn yn gyfraitlî\

A'i cadamhaodd o'r newydd, fel deddf gyfiawTi

a doeth rhwng yr hoU filwyr : ac ymddengys
iddi barhan mewn grym hyd amser y Maccabe-

aid, 2 Mac. viii. 28, 30. Hyd y dydd hwn—
gwel ar pen. xxvii. 6.

Adn. 2G—31. A i^han ddaeth Dafydd %

Siclag] ^lewn bvv-riad ond odid i'w hadgyweirio

hi, fei y gaUai drigo ynddi am yr amser pre-

senol ; Éfe a anfonodd o'r anrhaith i henur-

iaid JucÌa—y rhai oeddynt wedi bod yn gar-

edig i Dafydd pan yr oedd yn ymguddio rhag

Saiil yn eu parthau hwynt, neu arry achlys-

uron creill ; a diamau eii fod yn bwTÌadu trwy

yr anrhegion hyn nid yn unig ddiolch iddynt

hwy am eu caredigrwydd yn yr amser a aethai

heibio, ond hefyd ennill eu cynorthwy i'w

ddwvn ef i'r orsedd pan ddeuai yr amser ihyny.

Diclìon hefyd fod peth o'r anrhaith wedi ei

gymeryd oddiar rai o'r henuriaid liyn gan yr

Amalociaid, adn. 14 ; felly yr oedd Dafydd yn
ystyried y dylasai efe ar dir cyfiawndçr ddych-

weíyd peth o'r anrhaith i'w iawn berchenogion.

PEN. XXXI. Adn. 1. 'AW TUlistiaid oedd

yn ymíaddyn erhyn Israel] Cymerodd hyn
le y diwrnod cyntaf o'r tri ag y bu Dafydd yn
dychwclyd o wersyll y Philistiaid tua Siclag,

])en. xxi.^. 11. Ond gadawyd hanes y frwydr

lion heibio, i roddi hanes ymgyrch Dafydd a'i

w'r yn erbyn yr Amaleciaid yn yr hoU ben-

nod flaenorol. A f/wr Israel a Jfoisant—
wrth ddeall fod y Philistiaid yn gryfacli os nid

yn Ihiosocach na hwynt ; ac a syrthiasant yn
archoUedifi yn mynydd Gilboa—lle oddeutu

pedair miildir yn ddeheuol o Jezreel, lle y
buasent yn gwersyllu.
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i'r holl leoedd y buasai Dafydd a'i

w^'^r yn cynniwair ynddynt.

PEIíNOD XXXI.

A 'R Philistiaid oedd yn ymladd
yn erbyn Israel : a gwr Israel

a ífoisant rhag y Philistiaid, ao
a syrthiasant yn archolledig yn
mynydd Gilboa.

2 A'r Philistiaid a erlidiasant ar
ol Saul a'i feibion ; a'r Philistiaid a
laddasant Jonathan, ac Abinadab, a
Malcisua, meibion Saul.

3 A thrymhaodd y rhyfel yn
erbyn SauÌ, a'r gwr bwäau a'u
cawsant ef ; ac efe a archollwyd yn
dost gan y saethyddion.

4 Yna y dywedodd Saul wrth yr
hwn oedd yn dwyn ei arfau ef, Tyn
dy gleddyf, a thrywana fi âg ef;

rhag i'r rhai dienwaededig yma
ddyfod a'm trywanu i, a'm gwarad-
wyddo. Ond ni fynai ei yswain ef

;

canys efe a ddychrynasai yn ddir«

Adn. 2. A'r Philistiaid a laddasant Jona-
thaìi] Cyfaill íFyddlon Dafydd. Efe oedd
etifedd y goron, fel mab hynaf Saul ; a thrwy
ei farwolaeth ef yr oedd rhagluniaeth Duw yn
agor y íîordd i Dafydd ddyfod yn naturiol i'r

orsedd ; er y gallwn feddwl, pe cawsai ef fyw
ar ol ei dad, y rhaddasai efe y goron ar ben
Dafydd. Ac Ahinadab— yr hwn a elwir

hefyd Issui, pen. xiv. 49 ; a llalcisua—neu
Melchi-shua. Yr oedd gan Saul fab arall a

elwid Isboseth ; ond y mae yn debyg nad
oedd hwnw yn y rhyfel, eithr ei fod yn aros

yn Gibeah, i drefnu materion yno.

Adn. 3. A'r yivr bwäau á'i caiosant ef\

A welsant ac a adnabuasant Saul, yr hwn yr

oedd yn hawdd ei adnabod trwy ei daldra; ae

efe a archollwyd yn dost gan y saethyddion

—nes yr oedd ei glwyf naill ai yn angeuol yn
ei natur, neu ynte wedi ei analluogi ef i ddianc.

Adn. 4. Yna y dytoedodd Said icrth yr
hioìi oedd yn dwyn ei arfau] Neu ei yswain.

Dywed yr luddewon mai Doeg yr Edomiad
oedd hwn, wedi ei ddyrchafu i'r swyt^ lion

am ladd yr oíîeiriaid, pen. xxii. 18. Tyn dy
gleddyf a thrywana

fi, âg ef—onà odid â'r

cleddyf hwnw, â'r \xvm y líaddasai efe yr ofî-

eiriaid. Rhag i'r rhai dienwaededifi yma
ddyfod a'm iryioanu i, a'm gwaraawyddo
—efe a ofnai i'r Philistiaid ei archoUi a'i ar-

teithio ef fwy na mwy cyn ei ladd, a'i drin yn
watAvarus ac anmharchus fel y gwnaethant â
Samson. Ond ni fynai ei yswain ef—canys

efe a ofnai yn ddirfawr ladd ei frenin, rhag y
buasai i'w bobl ei hun ei roddi ynte i farwol-

aeth am y fath weithred ; neu yr oedd ef wedi

dydirynu mor fawr wrth weled ei feistr wedi

ei arcliolli, fel na wyddai beth oedd oraf ei

wneuthur. Am. hyny Saul a gymerodd
gleddyf—eth hachereb, 'y clcddyf hwnw,' sef
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fawr : am hyiiy Saul a gymerodd
gleddyf, ac a syrthiodd arno.

5 A plian welodd ei yswain farw
o Saul, yntau hefyd a syrthiodd ar
ei gleddyf, ac a fu farw gydag ef.

6 Felly y bu farw Saul, a'i dri

mab, a'i yswain, a'i holl wr, y
dydd hwnw yn nghyd.
7 ^ A phan welodd gwr Israel, y

rhai oedcl o'r tuhwnt i'r dyffryn, a'r

rhai oedd o'r tuhwnt i'r lorddonen,
ffoi o wr Israel a marw o Saul a'i

feibion, hwy a adawsant y dinas-

oedd, ac aífoisant; a'r Philistiaid a
ddaethant ac a drigasant ynddynt.

8 A'r bore, pan ddaeth y Philist-

iaid i ddyosg y lladdedigion, hwy a
gawsant Saul a'i dri mab yn gor-
wedd yn mynydd Grilboa.

9 A hwy a dorasant ei ben ef, ac

cleddyf Doeg ; ac a syrthiodd arno—liyny

yw, trywanodd ei liun àg ef ; neu ynte rliodd-

odd garn y cleddyf ar y ddaear, a'i flaen tuag

i fyny, a gorweddodd â'i holl bwys amo, nes

y daeth allan trwy ei gefn.

Adn. 5. A phan welodd ei yswain farw o

Said] Yn y fan, trwy syrthio felly ar ei

gleddyf; yntau hefyd a syrthiodd ar ei

gleddyf—yr liwn a dynasai efe i'r perwyl
hwnw o goríF Saul ; ac a fu fa/rio gydag ef—
yn ei ymyl, a'r un modd, ac tìiewn líai na
hanner mynyd ar ei ol ef, cyn i'r Philistiaid

gyraedd atynt. Fel hyn ymddengys i Saul a

Doeg farw trwy yr un cleddyf ag a ddefnydd-
\wyà i huld yr oíîeiriaid trwy orchymyn Saul

!

Yr un modd darfu Brutus a Cassius eu lladd

eu hunain â'r un deddyfau ag y trywanasant
Cesar â hwynt ; a thrywanwyd Calippus à'r

un cleddyf ag a ddefnyddiasai yntau i dry-

wanu Dio.
Adn. C. A'i holl îor'] Nid ei holl fyddin,

canys fl"ôdd Uawer o honynt, adn. 7, ac yn eu
m}sg Abner, tywysog y filwriaeth ; eithr y
rhai a ladd^vyd, a fuant feirw y dydd hM'nw
yn nghyd.
Adn. 7- Yrhai ocdd o'r tuhiont i'r dyffryn]

Sef dyfln-n Je/,reel, tua lîeth-snn ; a'r rhai ocdd
o'r tuhwìtt i'r lorddonen—gan i'r Philistiaid

feddiannu Beth-san, yr hon oedd ar fin yr lordd-

onen, darfu i'r Israeliaid ag oeddynt o'r tu arall

i'r lorddonen ttbi yr un modd, rhag y byddai
i'r Philistiaid ddyfod i'w dinasoedd hwytliau
hcfyd. Ond gan fod y wreiddiol yn arwyddo
yr ochr hon i'r lorddonen yn gystal a'r tu

hw7ìt, tybia Benson ac eroiU mai trigolion ochr
gwlad Canaan i'r lorddonen a feddylir yma.

Adn. 8. A'r bore, pan ddaeth I'hilist-

iaid i ddyosg y lìaddcdiaion] Yniddengys i'r

frwydr barliau y dydd blaenorol hyd y nos, fel

nad oedd cyfle iddynt yspoilio y lladdodigion
o'u gwisgoedd a'u meddianau hyd bore dra-

noeth. Jlicy a gairsant Saul a'i dri mal) yn
gorioedd yn mynydd Gilboa—yn hoUol farw,

yn ol rhaglynegiad Samuel yn níi y ddewines,
pen. iiYüí. 19.

a ddyosgasant ei arfau ef, ac a an-
fonasant i wlad y Philistiaid o bob
parth, i fynegu yn nh eu delwau
hwynt, ac yn mysg y bobl.

10 A gosodasant ei arfau ef yn
nh Astaroth ; a'i gorff ef a hoelias-

ant hwy ar fur Beth-san.
11 ^ A phan glybu trigolion Jabes

Gilead yr hyn a wnaethai y Philist-

iaid i Saul

;

12 Yr holl wr nerthol a gyfod-
asant, ac a gerddasant ar hyd y nos,

ac a ddygasant ymaith gorff Saul,
a chyrff ei feibion ef, oddiar fur
Beth-san, ac a ddaethant i Jabes,
ac sJu llosgasant hwynt yno.

13 A hwy a gymerasant eu hes-
gyrn hwynt, ac sJu claddasant dan
bren yn Jabes, ac a ymprydiasant
saith niwrnod.

Adn. 9. A hwí/ a dorasant ei ben ef] IV
grogi yn nh Dagon, fel arwydd o'u buddugol-

iaeth, 1 Cron. x. 10 ; ac a ddyosgasant ei

arfau ef—i'w gosod yn nh Astaroth, adn. 10

;

ac a anfonasant i wìad y Philistiaid—

i

wahodd pawb i ddyfod i weled pen ac arfau

Saul, neu i roddi y gogoniant i'w duwiau am
y fuddugoliaeth hon.

Adn. 10. A'i gorff ef a hoeliasant hwy ar

fur Beth-san] Ì'w waradwyddo gan bawb a'i

gwelent ; ac ymddengys oddiwrth adn. 12,

idd\Tit -wTieyd yr un driniaeth à'i feibion ef

hefyd. Dywed Josephus mai ar groesbren ar

}• mur yr hoeliwyd hwynt.
Adn.'ll. A phan glybu frigolion Jabes

Gilead] Dinas ag oedd yn gorwedd y tuhwnt

i'r lorddonen, oddeutu 12 milldir o Beth-san.

Adn. 12. Yr holl wr nerthol] Neu hyf a

dewr, wedi eu tanio wriìi glywed am y fath

ddirmyg a wnaed i gyrfl' eu bi-enin a'i feibion

;

a gerddasant ar hi/d y nos— er mwy o

ddirgeledd ; ac a ddygasant ymaith gorff

Saul a chyrff ei feib'iòn ef—yn ddiíu-wybod

i'r Philistiaid, neu er gwaethaf iddynt ; ac

a'u llosgasant hwynt—rhag ofn, os cleddid

hwynt, y byddai i'r Philistiaid eu codi Iiwynt

eilaith i'w haumharchu. Yr oedd y weithred

hon eiddo gwr Jabes }-n weithred o ddiolch-

garwch dyledus i Sauh yr hwn, }ti nechre

ei deyrnasiad, a'u gwaredasai hwynt o law

Nahas brenin yr Ammoniaid : gwel ar pen.

xi. 1, &c.

Adn. 13. A hwy a gymerasant eu hesgyrn

hwynt] Neu ludw eú hesgyrn a'u cnawd

llosgedii;-, i'w daddu yn weddaidd a pluu'chus

dan ddcrwen yn Jabes, 1 Cron. x. 12. Yr
oedd A'n hoft' 'gan yr luddewon gladdu eu

meir^v dan dderwen, am fod y pren hwnw yn

arwydd o'r adgyfodiad, yn ei farweiddiad }-n

y gâuaf, a'i tìaguriad adnewyddol yn yr haf

:

gwel Gen. xxxv. 8. Ac a ymprydiasant

saith niwrnod—mewn ftbrdd o alar am ddar-

ost)-ngiad Israel gan y Philistiaid, ac am far-

woiaeth Saul a'i feibion.
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AIL LYFR

SAMUEL.
€rAx fod V llyfr hwn yn barhad cTidor o'r hanes flaenorol, prin y gallwn ei alw yn llyir arall Ar

y cyntaf nid oedd hn a'r un blaenorol yn gwneuthur dim ond un llyfr, ac fe i rhanwyd yn ddau

heb un rheswm nac angcnrheidrwydd. Am hanes gyffredinol am y ddau, gwel y rhagymadrodd

i lyfr cyntaf Samuel. Addefiir yn'gyífredin fod y llyfr hwn yn cynwys yspaid o 40 mlynedd, neu

o'r flwyddyn o b 2949 hyd 2989. Ý mae wedi ei ranu yn dair rhan : Yn y gijntnf caMvn hanes

dechread dedwrdd teyrnasiad Dafydd, pen. i.—x. Yn yr ail, cwymp annedwydd Dafydd, a'i gan-

lyniadau echrydus, pen. xi—xviii. Yn y drydedd, ei adferiad ef i fíafr Duw, ail sefydliad ei fren-

hiniaeth, a'r dygwvddiadau a hynodent y rhan ddiweddaf oi deyrnasiad, pen. xix.—xxiv Bermr

yn gvffredin mai Gad a Nathan a'i hÿsgrifenasant ef, yn gystal a'r pennodau olaf o r llyfr cyntaf.

PENlsrOD I.

A C ar ol marwolaetli Saul, pan
ddycliwelasai Dafydd o ladd yr

Amaleciaid, wedi aros o Dafydd
ddeuddydd yn Siclag

;

2 Yna, y trydydd dydd, wele \\t

yn dyfod o'r gwersyll oddiwrth
Saul, a'i ddillad wedi eu rhwygo, a
phridd ar ei ben: a phan ddaeth efe

at Dafydd, efe a syrthiodd i lawr,

ac a ymgrymodd.
3 A Dafydd a ddywedodd wrtho

ef, ba le y daethost ti ? Yntau a
ddywedodd wrtho, wers}''!! Israel

y diengais i.

4 A dywedodd Dafydd wrtho ef,

Pa fodd y bu ? mynega, atolwg, i

mi. Yntau a ddywedodd, Y bobl a
ffôdd o'r rhyfel, a llawer hefyd o'r

bobl a syrthiodd, ac a fuant feirw
;

PEN. I. Adn. 1. Wcdi aros o Dafydd
ddeuddydd yn Siclag] Yr hon, er ei Ìíosgi

gan yr Àmaleciaid, eto nad oedd wedi ei Uwyr-
lo.sgi, íel nas gallai Dafydd a'i wr gael rhyw
fath gysgod ynddi hyd onid adgyweirid hi.

Ymddengys mai yn ystod yr arhosiad \\wn yr
anfonodd Dafydd anrhegion o'r anrhaith i

henuriaid Juda, 1 Sam. xxx. 26—31.

Adn. 2. AH ddillad wedi cu rhwygo, a
phridd ar ei ben] Yn arwydd o alar o herwy^dd
yr hyn ag oedd ganddo i'w fynegii. JSfe a
syrthiodd i lawr—yn arwydd o barch mawr i

Dafydd fel olynydd Saul yn y frenhiniaeth.

Adn. 3. O ha le y daethost ti ?] Y mae yn
debyg fod ])afydd yn mcddwl fod ganddo ef
ryw newydd trallodus o'r rhyfel, wrth weled ei

ddiUad wedi eu rhwj^go, a phridd ar ei ben.
Adn. 4. Fa fodd y hu ?] Ewyllysiai Da-

fydd gael gwybodacth fanol yn nghylch y
frwydr—pwy a gawsai y fuddugoliaeth, a pha
beth a ddygwyddodd i'r blaid a goUasai y
dydd.

Adn. 5. Pafoddygwyddost tifarw Saul
a Jonathan cifah ?] A welaist ti íiwynt wedi
inarw, ynte clywed a wnaethost gan creill ?

Adn. (). Saul ardd ynjniiyHO ar ciiüaew-
'on'] ¥c\ V byddai iddi dreiddio trwv ei gorff

294

a Saul a Jonathan ei fab a fuant

feirw.

5 A Dafydd a ddywedodd wrth y
llanc oedd yn myuegu iddo, Pa fodd

y gwyddost ti farw Saul a Jonathan
ei fab ?

6 A'r llanc, yr hwn oedd yn
mynegu iddo, a ddywedodd, Dyg-
wyddodd i mi ddyfod i fynydd Gril-

boa ; ac wele, Saul oedd yn pwyso
ar ei waewffon : wele liefyd, y cer-

bydau a'r marchogion yn erlid ar ei

ol ef.

7 Ac efe a edrychodd o'i ol, ac a'm
canfu i, ac a alwodd arnaf fi. Minau
a ddywedais, Wele fi.

8 Dywedodd yntau wrthyf, Pwy
wyt ti ? Minau a ddywedais wrtho,
Amaleciad ydwyf fì.

9 Ac efe a ddywedodd wrthyf fi,

Sâf, atolwg, arnaf, a lladd fi : canys

ef. Y mae yn eglur mai llunio ei ysdori yr

oedd yr Amaleciad hwn, gan ddywedyd y
cyfryw bethau ag a ymddanghosent i Dafydd
yn debygol, fel y gallai ennill ei ffafr ef. Cawn
\rir hanes am farwolaeth Saul yn 1 Sam. xxxi.

4, lle y dywedir mai syrthio ar gleddyf a

ATOaethai Saul, a marw felly.

Adn. 7. Ac cCm canfu i] Yr hwn oeddwn
yn myned heibio ar ddygwyddiad, heb fod

genyf un llaw yn y rhyfel. Yr oedd liyn yn
anwiredd ; canys yr oedd Saul yn gwbl fanff

cyn iddo ef dclyfod i'r fan, fel nas gallai ei

ganfod, na galw amo.
Adn.8. Amaleciadydwyffi] FellyAmalec-

iad a gymerodd y goron hòno oddiar ben Saul,

yr hon a fiorffetiasai efe trwy ei anufydd-dod

yn aclios yr Amaleciaid, 1 Sam. xv. 26.

Adn. 9. Canys cyfyngder a ddaeth arnaf]
Trwy ei fod wedi ei archoUi eisioes gan y
Philistiaid, ac yn ofni iddynt ddyfod ato i'w

drywanu a'i waradw}ddo drachefn : gwel

1 Sam. xxxi. 4. Ond tybia I5uxtorf ac amrai

ferniaid fod shahafs, a gytieitliir yma, ' cyfyng-

der,' yn arwyddo llurig cmawg, ncu arfhais^

dcbyg i'r hon a wi.sgai Goliath, 1 Sam. xvii. 5_.

' Ymddcngys mai ystyr y frawddcg yw,' clnii

Benson, 'Y mae fy llurig yn rhwystr i'r
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cjfyngder a ddaeth arnaf, oherwydd
ì)od fy holl einioes ynof fi eto.

10 Felly mi a sefais arno ef, ac a'i

lleddais ef ; canys mi a wyddwn na
byddai efe byw ar ol ei gwympo : a

chymerais y goron oedd ar ei ben ef,

a'r freichled oedd am ei fraich ef,

ac a'i dygais hwynt yma at fy ar-

glwydd.
11 Yna Dafydd a ymaflodd yn ei

ddillad, ac a'u rhwygodd hwynt

;

a'r holl wr hefyd y rhai oedd
gydag ef.

12 Galarasant hefyd, ac wylasant,

ac ymprydiasant hyd yr hwyr, am
Saul ac am Jonathan ei fab, ac am
bobl yr Ai^glwydd, ac am d)' Israel

;

o herwydd iddynt syrthio trwy y
cleddyf.

13 ^ A Dafydd a ddywedodd wrth

•wae'wfFon dreiddio yn ddigon dwfn i beri

marwolaeth ddiatreg.' Felly yr oedd y g\vr

\\\VD. yn cymeryd arno wrth Dafydd fod Saul

yn peri iddo ef dynu y waewöbn o'r clwyf, a'i

gwthio yn rymus i'w goríF ef lle y caniatäai y
llnrig iddo \\neutluir hyny.

Adn. 10. Felly mi a sefais arno cf, ac a'i

lleddais] Yn ol ei ddymuniad ef ei hun. Yr
oedd hyn yn anwiredd a gostiodd iddo ef ei

fywyd, adn. 15 : canys yn ol y wir hanes, yr

oedd Saul yn ofni cael ei laddgan rai dienwaed-
edig ; ac onid oedd yr Amaleciad hwn felly ;

A chymerais y fjoron oedd ar ei ben ef á'r

freiciiled oedd am ei fraich—y rhai a wlsgai

Saul yn arwydd o'i frenhindod. Ymddengys
mai math o grwdryn lladronaidd oedd y dyn
hwn, yr hwna ddaethai iysi)eilio ylladdedigion

yn y nos, cyn i'r Fhilistiaid ddyfod atynt bore

drauoeth, 1 Sani. xxxi. 8. Ac a'u dyíjais

hwyìit yma atfy arglioydd—canys nis gallai

ef ynddiberygl gadw y rhai hyny yn ei feddiant

ei hun, ac efe a obeithiai gael anriiydedd ma\\T
gan y brenin newydd am eu dwyn iddo ef.

Adn. 11 Yna Dafydd a ymaflodd yn ei

ddillad] Sof yn ei ddillad ei hun ; ac a'u

rhwygodd hioynt—yn arwydd o alar am far-

wolaeth Saul a Jonathan ; a'i wr a wnaethant
yr un peth.

Adn. 12. Am hohl yr Arglwydd] Y rhai

a syrthiasant yn y frwydr ; ac am d Israel
—sef yr hoU genedl, y rhai oeddynt yn agored
i gael eu drygu gan eu geh-nion ar ol hyn.

Adn. 13. O ba le y'th hcnyio di] Neu yr
hanaist? Mah i íòr dyeithr o Amaleçiad
ydwyffi—heb fod gan fy nhad na minau ddim
i'w wneuthur à'r rhyfol, o blaid Israel na'r

. Philistiaid. Yr oedd Dafydd wedi clywed
eisioes gan y Uanc j^wy oodd ofo, adn. 8 ; ond

y mae yn awr yn gofyn iddo fol barnwr neu
frenin, mewn trefn i'w brofi a'i gosjii ef.

Adn. 14. Pa fodd nad ofnaist ti estyn dy
law i ddyfeiha eneiniog yr Arglwydd?] Yr
oedd hyn yn ddigon o roswni gan Dafydd oi

hun rhag dyfetha Saul ; a rhyfoddai fod yr

Amaleciad íiwn nior ddiofu Duw a dynion, t'ol

y llanc oedd yn mynegu hyn iddo,

ba le y'th henyw di ? Yntau a
ddywedodd, Mab i r dyeithr o
Amaleciad ydwyf fi.

14 A dywedodd Dafydd wrtho, Pa
fodd nad ofnaist ti estyn dy law, i

ddyfetha eneiniog yr Arglwydd ?

15 A Dafydd a alwodd ar un o'r

gweision, ac a ddywedodd, líesâ,

rhuthra iddo ef. Ac efe a'i taraw-
odd ef, fel y bu efe farw.

16 Á dywedodd Dafydd wrtho ef,

Bydded dy wacd di ar dy ben dy
hun : canys dy enau dy hun a dyst-

iolaethodd yn dy erbyn, gan ddy-
wedyd, Myfi a leddais eneiniog yr
Ai\glwydd.

17 •[[ A Dafydd a alarnadodd yr
alaruad hon am Saul ac am Jonathan
ei fab

:

ag i wneuthur yr h\Ta na foiddiai Dafydd ei

hun ei gytlawni, er iddo gaoi cyíie yn íynych
i hyny.
Àdn. 15. A Dafydd a alwodd ar nn o'r

gweisio)ì] Sef ar un o'r chwe chànwr ag oodd-

ynt yn ei wasanaeth ef Rhuthra iddo ef—
à'th gleddyf. Yr oedd yn iawn i Dafydd am-
ddiftyn ei ddiniweidrwydd ei hun yn ngoh^g

y byd trwy y weithrod hon, onidò cyhuddesid

ef ond odid o roddi yr Amaleciad hwn ar waith

i ladd Saul oi elyn ; a diamau ei fod am attal

eroill rhag ei ladd yntau, j)au y delai i'r orsedd,

trwy y siampl hon.

Àdn. 16. 'Bydded dy waed diar dy ben dy
hun] Ac nid ar ben Dafydd, nac arben oi was
yr hwn a'i tarawsai ef. Yr oedd ef oi hun
wedi tystiolaothu mai efe a laddasai Saul, ac

wedi dwyn oi goron a'i freichlotl ef at Dafydd
yn bnwf o hyny ; a chan ei fod, yn ol oi

dystiolaeth ei hun, wedi tywallt gwaod dyn, a

gwaed brenin hefyd, yr oodd ya. eithaf cytìawn

tywallt ei waod yntau, yn ol deddf Duw, yn y
cyfryw achos, Gen. ix. 6 ; canys efe a wnaethai

hyny nid fel milwr me\\"n rhyfel, ond fel dy-
eithrddyn a ddaothai yno yn unig i yspoilio.

Adn. 17. A Dafydd a alarnadodd] Nea
a gyfansoddodd yr alarnad nou y farwnad a

ganiyn ar farwolaoth Saul a Jonathan ; a chan-

odd hi ond odid, efe a'r bobl oedd gydag ef, ar

ryw dòn briodol ac addas iddi. Y mae bron

yn anmhosibl darllen yr alamad ardderchog-

Ìion yn yr Hobraeg, fol yr addefa pob g\vr

dysgedig, heb doimlo fotì pob gair \nddi \n
caol ei chwyddo àg ochenaid neu ei dort àg
ing. Y mae calon drylawn o ofid, ac yn ym-
drochu i draothu ymadroddion d;uluniadol

o'i thoimladau, y rhai a rwystrir yn barhaus
gan ormod tristwch, i'w gwolod yn amlwg
trwy yr oll. Y mae yr ymruthriadau o otìd

uior gryf, mor gyft'rous, mor fyr, mor amry wiol,

mor annghysylltiol, fol na phaontiwyd un trist-

wch eriood yn y fath liwiau bywiog a phar-

haus. Y mao calon Dafydd wodi ei thynoru
a'i thoddi trwyddi yn y fath fodd, fol ag i an-

nghotio holl grculondorau Saul tuasr ato. Xid
295
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18 (Dywedodd hefyd am ddysgu
meibion Juda i saethu â bwa: wele,

y mae yn ysgrifenedig yn llyfr

Jaser)
19 arddercliogrwydd Israel, efe

a archollwyd ar dy uclielfaoedd di :

pa fodd y cwympodd y cedyrn !

'20 Nac adroddwch hyn yn Gath
;

na fynegwch yn heolydd Ascalon:
rhag llawenychu merched y Philist-

iaid, rhag gorfoleddu o ferched y
rhai dienwaededig,

21 fynyddoedd G-ilboa, na ddis-

gyned arnoch chwi wlith na gwlaw,
na meusydd o offrymau ; canys yno

y bwriwyd ymaith darian y cedyrn

yw efe yn cofìo am ddim yn awr ond y gwron
de-wr, y blaenor grynius, y tywysog ma-wr-

eûdog, y brenin o osodiad Duw, ei feistr tirion

ei hun unwaith, tad ei Fichal a Jonathan

!

Efe a glodfora Saul am ei fuddugoliaethau, ei

gyflymdra, a'i gryfder blaenorol, ac a dywallt

ddeigryn uwch ei ben ef o herwydd ei orchfygu,

ac herwydd yr anniharch a ddanghoswyd
tuag ato Avedi iddo farw. Ond am Jonathan,

mor gyfiawn ac angherddol yw ei ing ar ei ol

ef !
' Gofid sydd arnaf am danat ti, fy mr^wd

Jonathan !

' &c.

Adn. 18. Dywedodd hefydam dysgu meib-

ion Juda i saethu â bwa] Er y galarai Da-
fydd yn dnvm am Saul a Jonathan, nid oedd

er hyny yn esgeuluso ei ddyledswydd at feib -

ion Juda ei bobl, eithr mynai eu dysgu hwy i

saethu â bwa, er amddiffyn eu gwlad mewn
amser i ddyfod. Ond trwy na sonir am saethu

yn y wreiddiol, yr hon y gellir ei chyfieithu

fel hyn, ' Dywedodd hefyd am ddysgu i feib-

ion Juda y bwa,' barna llawer o wr dj^sgedig

mai nid ' dysgu saethu â bwa ' a orchymynid
iddynt, ond dysgu y gân hon, yr hon a elwid
' Y Bwa.' Wele, y mae yn ysgrifenediy yn
Uyfr Jaser—ddarfod i Dafydd orchymyn i

saetlm â bwa gael ei ddysgu. Neu, os yw y
hioa yn golygu yr alarnad hon, yna y meddwl
yw, fod y gân hon yn ysgrifenedig yn y llyfr

.Ìn^Tiw, yr h\\Ti y tybia rhai ei fod yn llyfr o

odlau neu bryddestau, yn y rhai yr adroddid

llwyddiant neu aflwyddiant Israel yn eu
rhyfeloedd. Am lyfr Jascr, gwel ar Num.
xxi. 14, a Jos. X. 13.

Adn. 19. ardderchogrwydd Israel .']

Neu ogoniant ac addurn Israel : felly yr

ystyriai efe Saul a Jonathan, yn nghyda'u
byddin. Ond tybia rhai mai at Jonathan yn
unig y cyfeiria Dafydd yn y frawddeg hon, am
fod yn fwy naturiol meddwl mai Jonathan
oedd gwrthddrych cyntaf ei alarnad. Efe a
archollwyd ar dy uchelfaoedd di!—sef ar

fynydd Gilboa, un o ucheífaoedd gwlad Israel,

lle yr archoUwyd Jonathan a Saul. Pa fodd
y cwympoddy cedyrn !—mor annysgwyliadwy

y cwym])odd Jonathan ! mor waradwyddus y
cwympodd Saul trwy ei ddwylaw ei hun 1 ac

mor gyffredinol y cwympodd eu byddinoedd
dewrion ! Y mae y geiriau hyn i'w hystyried

fel math ar gydgor neu ferdon i'r gân, trwy eu
296

yn ddirmygus, tarian Saul fel ])e

huasai heb ei eneinio âg olew.
22 Oddiwrth waed y lladdedigion,

oddiwrth frasder y cedyrn, ni thrôdd
bwa Jonathan yn ol, a chleddyf Saul
ni ddychwelodd yn wâg.

23 Saul a Jonathan oedd gariadus
ac anwyl yn ei bywyd, ac yn eu
marwolaeth. ni wahanwyd hwynt:
cynt oeddynt na'r eryrod, a chryf-

ach oeddynt na'r llewod.
24 Merched Israel, wylwch am

Saul, yr hwn oedd yn eich diUadu
chwi âg ysgarled, gydag hyfryd-
wch, yr hwn oedd yn gwisgo addurn-
wisg aur ar eich dillad chwi.

bod yn cael eu defnyddio yma deirgwaith

:

gwel adn. 25, 27.

Adn. 20. Nac adroddtoch hyn yn Gath]
Am y mynai Dafydd gelu oddiwrth hoU elyn-

ion îsrael, os oedd bosibl, y fath aflwydd a

gwarth ag a ddisgynasai ar ei genedl. Ehag
llaiüenychu merchedy Philistiaid—yn ol ar-

feriad benywod ar ol buddugoliaethau : gwel

ar Bam. xi. 34, 1 Sam. xviii. 6—8.

Adn. 21. fynyddoedd Gilboa] Lle y
syrthiodd Saul a Jonathan, yn nghyda'u bydd-

inoedd ; na ddysgyned arnoch chioi wlith na
gwlaio—nid ydym i ddeall hyn fel pe buasai

Dafydd yn dymuno i farn felly ddisgyn ar un
ran o wlad Israel ; eithr ehediadau barddonol

yw y geiriau, yn dangos gofid ei feddwl ef ara

yr anffawd ag y galarnada o'i herwydd. Nct

maesydd o offrymau—dim maesydd ffrwyth-

lawn dau ac anifeiliaid, o'r rhai y gellid

dwyn offrymau i gysegr yr Arglwydd. Canys
yno y hioriwyd ymaith darian y cedyrn—gan

filwyr Israel eu hunain wrth ffoi o flaen eu

gelynion, yr hyn a gyfrifid yn ymddygiad dir-

mygus a thrallodus yn mhlith pob cenedl.

Tarian Saul, fel pe 'buasai heb ei eneinio—
j-n frenin, neu fel pe na buasai ond milwr cyff-

redin. Ond y mae rhai yn ei ddarllen, ' Tar-

ian Saul, arfau loedi eu heneinio âg olew,' i'w

cadw yn ddird.
Adn. 22. Ni thrôdd bwa Jonathan yn oV\

Yn ddieftaith : eithr yr oedd eì saethau ef j-n

cyraedd y nôd, ac yn suddo yn dd^^-fn i gnawd
a brasder, i galon ac ymysgaroedd ei elynion,

er cadarned oeddynt, ac yn peri i waed y
lladdedigion redeg yn ffrydiau ; a'»un modd

y gwnai cleddyf Saul.

Adn. 23. äaul a Jonathan oedd gariadus

ac amoyl yn eu hywyd] Heb ddim annghyd-

fod rhyngcidynt ond yn unig yn achos Dafydd,

yr hyn a gcla efe yma ; ac yn eu manoolacth

ni wahamoyd híoynt—trwy iddynt syrthio yn

yr un lle, ar yr un achos, a bron yr un anisor.

Cynt oeddynt na'r eryrod—wrth fynod i am-

ddiffyn eu cyfeillion neu erlid eu gelynion ; a

chryfach oeddynt na'r llewod—yn eu rhyfel-

oedd à'u gelynion ; neu 'hyfach na'r llewod,'

fel y mae rhai yn ei ddarllcn.

Adn. 24. Yrhwnoeddyneichdilladuchwi

âg ysfjarlad] Efe a wna'i hyn â'r yspail a

gymerai oddiar y gelynión ; ncu trwy ffw
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25 Pa fodd y cwympodd y cedyrn
yn nghanol y rhyfel ! Jonathan, ti

a laddwyd ar dy uchelfaoedd.

26 Gofid syâd arnaf am danat ti,

fy mrawd Jonathan : cu iawn fuost

genyf fi : rhyfeddol oedd dy gariad
tuag ataf fì, tuhwnt i gariad
gwragedd.
27 Pa fodd y syrthiodd y cedyrn,

ac y dyfethwyd arfau rhyfel

!

PEÎÍNOD II.

A C ar ol hyn yr ymofynodd Dafj'-dd

a'r Arglwydd, gan ddywedyd, A
âf fì i fyny i'r un o ddinasoedd Juda ?

A'r Arglwydd a ddywedodd wrtho
ef, Dos i fyny. A dywedodd Dafydd,
I ba le yr âf i fyny ? Dywedodd
yntau, I Hebron.

2 A Dafydd a aeth i fyny yno, a'i

fesurau a ddefnyddiai efe yn ddoeth igyfoethogi

y genedl, fel y gallai gwr a rhieni ddilladu eu
gwragedd a'u merched â gwisgoedd hardd a

gwerthfawr.

Adn. 25. Jonathan, ti a laddwyd ar dy
uchelfaoedd !] Efeaddywed 'í/î/ucheiraoedd,*

am fod mynyddoedd Giíboa yn ngwlad Jcnath •

an ; ac hefyd yn ei deyrnas ef, oni buasai i'w

dad ei ddifeddiannu ef trwy ei bechodau : ac

yr oedd hyny yn fwy galarus o lawer na phe
Byrthiasai efe yn ngwlad ei elynion.

Adn. 26. Gofid sydd arnaf am danat ti,fy

mrawd Jonathan !] Yn y rhan gyntaf o'r farw-

nad hon galara Dafydd am Jonathan fel gwron
dewr ; yn ei diwedd fel cyfaill anwyl. Tuhicnt
i gariad gwragedd—at eu gwr. Tybia rhai

fod Dafydd yn cyfeirio at gaiiad ei wragedd ei

hun, sef Ahinoam ac Abigail, y rhai a'i carent

ef mor fawr ; ac os felly, pa faint mwy tuliwnt

i gariad Michal, yr hon a aethai gyda gr
arall!

Adn. 27. Pafodd y syrthiodd y cedyrn !]

Gwel ar adn. 19 ; ac y dyfethwyd arfau rhy-
fell—neu pafodd yr ymadawoddpob gogoniant
milwraidd oddiwith Israel

!

PEN. II. Adn. 1. Ymofynodd Dafydd âW
Arglwydd] Trwy Abiathar yr offeiriad, gyda'r
Urim a'rThummim. A âffi ifyny i'r un—
neu i un o*ddinasoedd Juda? yr hwn ocdd ei

Iwyth ef, a Ile yr oedd iddo fwyaf o gyfeiUion.

Dos i fyny—o Siclag i wlad Juda. / ba lè

yr âf i fyny—i ba ddinas neu dref ? Er ei

eneinio yn frenin, ac addaw y deyrnas iddo gan
yr Arglwydd trwy Samuel, eto ni wnai Dafydd
ddim tuag at feddiannu yr orsedd heb ym-
pynghori à'r Arglwydd. / Jlehron—yr hcn,
yn nesaf at .Jorusalem, oedd brifddinas Ilwyth
Juda, os nid y benaf oll, trwy fod y Jebusiaid
yn awr yn meddiannu rhan helaeth o Jerusa-
lem. Yr oedd Hebron yn sefyll yn nsfhnnol

rhandir y Ilwyth. ac felly yn gyfleus ia\\n i'r

holl bobl gyrchu yno pan fyddai achos. Yr
ydoedd hefvd vn ddinas noddfei, ac \ti per-

2q

ddwy wragedd hefyd, Ahinoam j
Jezreelëes, ac Abigail gwraig Nabal
y Carmeliad.

3 A Dafydd a ddyg i fyny ei wr
y rhai oedd gydag ef, pob un a'i

deulu : a hwy a arosasant yn ninaa-
oedd Hebron.

4 A gwr Juda a ddaethant, ac »
eneiniasant Dafydd yno yn frenin ar
d Juda. A mynegasant i Dafydd,
gan ddywedj^d, mai gwr Jabes
Gilead a gladdasent Saul.

5 ^ A Dafydd a anfonodd genadau
atwr Jabes Gilead, ac a ddywedodd
wrthynt, Bendigedig ydych chwi
gan yr Arglwydd y rhai a wnaeth-
och y drugaredd hon a'ch arglwydd
Saul, ac a'i claddasoch ef.

6 Ac yn awr yr Arglwydd a wnelo
â chwi drugaredd a gwirionedd

:

minau hefyd a dalaf i chwi am y

thya i'r offeiriaid, ac yn le dymunol a ffrwyth-

lon. Yr oedd yn gorwedd oddeutu 20 miildir

o du y deau i Jerusalem, a 23 o du y dwyrain
i Siclag, lle yr oedd Dafydd ya awr.

Adn. 2. Àbigail gicraig Nabal] Yr hon a
fuasai yn wraig i Nabal, 1 Sam. xxv. 39—43.

Adn. 3. Yn ninasoedd Hebron] Neu yn y
trefi perthynol i Hebron, yr hon oedd y brif-

ddinas ; canys trwy fod Hebron wedi ei Ilenwi

âg offeiriaid, ac AÌ Ilyswyr Dafydd, nid oedd
ynddi le i'w holl filwyr ef a'u teuluoedd : gwel
ar 1 Cron. xii.

Adn. 4. A gu'ýr Juda a ddoethant] l

Hebron, sef henuiiaid neu benaethiaid pob
dinas yn y Ilwyth ; ac a eneiniasant Dafydd
yno yn frenin—eneiniesid ef o'r blaen gan
Samuel, trwy yr hyn y cafodd efe jus ad
regniim, ' hawl i'r frenhiniaeth ;

' • thrwy jt
eneiniad presenol cafoddyi/s in regno, 'awdur-
dod dros y frenhiniaeth.* Ard Juda—canys

yr oedd y parthau ereill o'r deyrnas, neu r
Ilwythau ereill, yn ymlynedig eto wrth deulu
Saul. A mynegasant i Dafydd—y mae yn
debyg mai y peth cyntaf a wnaeth efe nr ol ei

eneinio oedd holi am gorff Saul, eu diweddar
frenin, fel y gallai i-oddi daddedigaeth an-

rhydeddus iddo.

Adn. 5. Bendigedig ydych chwi gan yr
Arglwydd] Gellir ystyried hATi fel dymuniad
Dafydd iddynt gael eu bendithio, neu fel rhpg-

fynegiad proffwydol y bendithid hwy gan }-r

Argh'.ydd am y weithred drugr.rog hon o

gladdu Saul. Yn mhlith yr luddewon cyf-

rifid claddu y meirw yn weithred o drugarc<ld

a duwioldcb, yn ol siampl Duw ei hun, yr hwn
a glnddodd goiff Moses ; ac am hyny gelüd
dysgwyl bendith yr Arglwydd ar y neb a'i

gwnelai, yn enwedig mewn amgylchiad fel

hwn.
Adn. 6. Yr Arghcydd a wneìo á chwi

drugaredd a gwirionedd] Neu dyrga-tNÌd

wirioneddol, foj v g\vnaethoch ch^\ith«u à'ch

brenin ; minau hefyd a dalaf i chwi—pen
ddaw ar h* llaw i Arnenthur hvnv. Nis gailai
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daioni hwn, oblegid i chwiwneutliur

y peth hyn.
7 Yn awr gan hyny ymnerthed

eich dwylaw, a byddwch feibion

grymus : canys marw a fu eich
arglwydd Saul, a th Juda a'm hen-
einiasant inau yn frenin arnynt.

8 ^ Ond Abner fab îSTer, tywysog
y fìlwriaeth oedcl gan Saul, a gy-
merth Isboseth mab Saul, ac a'i dyg
ef drosodd i Mahanaim

;

9 Ac efe a'i gosododd ef yn frenin

ar Grilead, ac ar yr Assuriaid, ac ar

Jezreel, ac ar Ephraim, ac ar Ben-
jamin, ac ar holl Israel.

10 Mab deugain mlwydd oecld Is-

boseth mab Saul, pan ddechreuodd
deyrnasu ar Israel; a dwy flynedd

Dafydd ddechreu ei deyrnasiad mewn ífordd

fwy anrhydeddus iddo ei huu, uac mewn modd
tebycach i enniU calonau y bobl oll, na thrwy

y gofal parchus hwn am gorfF Saul, yn enwedig

pau feddylid gymaint gelyn a fuasai Saul iddo

dros gynifer o flynyddoedd.

Adn. 7- Ymneiihed eich dioylcno'\ Nac
ofnwch rhag i'r Philistiaid ddial arnoch am
gymeryd cyríî Saul a'i feibion oddiarnynt hwy
i'w claddu ; canys mario afu eich arglwydd
Saul—neu, er iddo ef farw, a'ch gadael fel

defaid heb fugail arnynt, nid oes achos i chwi

ofni, trwy fod gwÿr Juda wedi fy eneinio i yn
frenin, yr ìwra. a'ch amddifîynaf chwi. Y
mae yn debyg fod Dafydd trwy hyn yn am-
canu ennill gwr Jabes hefyd i'w gymeryd ef

yn frenin arnynt.

Adn. 8. Önd Ahier fah Ner] Yr hwn
oedd dywysog byddin Saul, ac a ddiangasai

heb ei ladd yn y frwydr ddiweddar ; a chan ei

fod yn gefnder i Saul, ac yn chwennych cadw
ei swydd ruchel yn y fyddin, yr oedd yn
naturiol iddo geisio cadw y llywodraeth o law

Dafydd. A gymerth Isboseth mah Saul—sef

yr unig un o'i feibion ag ydoedd yn awr yn
fyw, yr hwn a elwir Eshaal, 1 Cron. viii. 33.

Äc a'i dyg ef drosodd i Mahanaim—Ue yn
llwyth Gad, tuhwnt i'r lorddonen, Jos. xiii. 26.

Efe a ddewisodd y lle hwn, fel y gallai yn
hawddach enniU y ddau Iwyth a hanner i'w

bleidio, a bod yn fwy allan o gyraedd Dafydd

a'r Philistiaid.

Adn. 9. Ac efe a'i gosododd ef yn frenin

ar Gilead] Sef ar y ddau IwytÌi a hanner o

du y dwyrain i'r lorddonen, y rhai a gynwysir

dan yr enw hwoi ; ar yr Assuriaid—sef Uwyth
Aser, fel ei dcallir yn gyfl'redin; ar Jezreel—
yr holl ddyfl'ryn mawr ag oedd yn rhedeg o'r

lorddonen a liyn Gennesaret yn y dwyrain,

hyd Fòr-y-canoldir yn y gorllewin, ac yn cyn-

wys Uwythau Zabulon, Issacar, Naphtali, a

Mannasse ; ar Ephraim ac ar Benj'amin—

y

rhai a orweddent rhwng Mannasse a Juda; ac

ar holl Israel—sef ar bob llwyth ond Juda,

ar yr hwn yr ocdd Dafydd yn frenin.

Adn. 10, 11. 3îah deugain mlwydd oedd

I boseth] Ac felly ganed ef i^an ddechreuodd

ei dad devrnasu, vr liwn a fu vn frenin ddeu-
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y teyrnasodd efe. T Juda yn unig
oedd gyda Dafydd.

11 (A rhifedi y dyddiau y bu Da-
fydd yn frenin yn Hebron ard Juda,
oedd saith mlynedd a chwe mis)

12 ^ Ac Abner mab ISTer, a gweis-
ion Isboseth mab Saul, a aethant
allan o Mahanaim i Gibeon.

13 Joab hefyd mab Serfiah, a
gweision Dafydd, a aethant allan,

ac a gyfarfuant yn nghyd wrth lyn
Gibeon : a hwy a eisteddasant wrth
y llyn, rhai o'r naill du, a'r lleill

wrth y llyn o'r tu arall.

14 Ac Abner a ddywedodd wrth
Joab, Oyfoded yn awr y llanciau, a
chwareuant ger ein bronau ni. A
dywedodd Joab, Oyfodant.

gain mlynedd, Act. xiii. 21 ; a dicy flynedd

y teyrnasodd efe—cyn i'r rhyfel dori allan

rhyngddo ef a Dafydd
;

yr hon, wedi iddi

ddechreu, a barhaodd bum mlynedd a hanner,

yn ystod pa amser yr arhosai Dafydd yn Heb-
ron. Y mae yn ddiamau i Isboseth deyrnasu

yr holl amser ag y bu Dafydd yn Hebron, yr

Ìiyn, fel y dysgwn oddiwrth adn. 11, oedd
' saith mlynedd a chwe mis ;

' ond tybia rliai

\i\üiAbner mewn gwirionedd oedd yn teyrnasu

yn ystod y pum mlynedd a hanner olaf, ac

nad oedd Isboseth yn meddu dim ond yr enw
fod yn frenin ar ol y ddwy flynedd gyntaf.

T Juda yn unig oedd gyda Dafydd—tra

yr oedd yr holl Iwythau ereiU yn ddeiliaid i

Isboseth neu Abner.
Adn. 12. Ac Ahner mab Ner] Yr hwn

oedd fyth yn dywysog y filwriaeth ; a gweis-

ion Isboseth—sef ei holl filwyr ef ; a aethant

allan o Mahanaim— yr hon oedd o du y
dwyrain i'r lorddonen ; i Gibeon—dinas yn
llwyth Benjamin, o du y gorllewin i'r lordd-

onen. Y mae yn debyg iddynt fod yn Maha-

naim am ddwy flynedd yn ceisio cael holl Is-

rael dan lywodraeth Isboseth ; ac ar ol Uwyddo
i ennill pawb ond llwyth Juda, yr hwn oedd

yn dal gyda Dafydd, daethant drosodd yn awr

i geisio ennill y Uwyth hwnw hefyd. Nid
Dafydd a ddechreuodd y rhyfel ; eithr efe a

arhosai yn dawel, i gael gweled pa fodd y
trefnai rhagluniaeth Duw o'i blaid.

Adn. 13. Joah hefydmab Serfiah] Yr oedd

Serfiah j'n chwaer i" Dafydd ; a chrybwyllir am
Joab wrth enw ei fam yn hytrach na'i dad, ani

fod ei dad ef wedi mar, adn. 32, ac i ddangos

ei berthynas ef â Dafydd ; a gioeision Dafydd
—neu ei filwyr ef ; a aethant allan—o Hebron

i Gibeon, yr "hyn oedd 27 o filldiroedd, i gyfar-

fod â byd"din"Abner; a hioy a eisteddasant

wrth y' llyn—plaid Abner o un tu iddo, a

I)hlaid Joab o'r tu arall, yn gwylied symud-

iadau eu gilydd.

Adn. 14.' Chíoareiiant ger ein hronau ni]

A'u cleddyfau, dyn yn erbyn dyn, fel y gwelora

gan ba un o honom y mae y milwyr dewraf.

Rhaid mai dyn creulon iawn oedd Abner, pan

y galwai weithred waedlyd a llofnuddiog felly

yn chware

!
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15 Yua y cyfodasant, ac yr aeth-

ant drosodd dan rif, deuddeg o Ben-
jamiu, sef oddiwrth Isboseth mab
Saul, a deuddeg o weision Dafydd.

16 A phob un a ymaflodd yn mhen
eu gilydd, ac a yrodd ei gleddyf yn
ystlys ei gyfaill ; felly y cydsyrth-
iasant hwy. Am hyny y galwyd y
lle hwnw Helcath Hazzurim, yn
Gibeon.
17 A bu rhyfel caled iawn y

dwthwn hwnw ; a tharawyd Abner,
a gwr Israel, o Üaen gweision Da-
fydd.

18 ^ A thri mab Serfiah oedd yno,
Joab, ac Abisai, ac Asahel : ac
Asahel oedd rtior fuan ar ei draed ag
un o'r iyrchod sydd yn y maes.

19 Ac Asahel a ddylynodd ar ol

Abner ; ac wrth fyned ni thrôdd ar

y tu deau nac ar y tu aswy, oddiar
ol Abner.

20 YnaAbner a edrychoddo'i ol,

ac a ddywedodd, Ai tydi yw Asahel ?

A dywedodd yntau, le, myfi.

Adn. 15. Deuddeg Benjamin\ Sefolwyth
Abner ac Isboseth, i gyfaid â deuddeg o fil-

wyr Dafydd o Iwyth Juda.
Adn. Ì6. A phob un a ymaflodd yn mhen

eu güydd] Ymatlai pob un yn ngwallt y llall

âg un llaw, ac â'r llall gwthiai pob un ei

gleddyf i ystlys ei wi-thwynebydd, ues y syrth-

iodd y pedwar-ar-hugain yn feirw niegys ar

unwaith ! Am hyny y galwyd y lle hiomo
Helcath IIazzurim— 'maes y redyrn,' neu
' faes y creigiau,' am i bob un sefyll yn gadarn
fel craig ansymudadwy nes iddo farw yn y
fan.

Adn. 17. A hu rhyfel caled iawn y dwthton
hiomo] Neu y dydd liwnw. Ar ol i'r ped-
war-ar-hugain a nodwyd gydsyrthio, heb ben-
derfynu y ddadl o un ochr mwy na'u gilydd,

aeth y ddwy fyddin i ymladd; a chafodd mil-
wyr Dafydd y fuddugoliaeth, trwy i Abner
íFoi, ac i 360 o'i wr gael eu lladd, adn. 31.

Adn. 18. Joah, ac Ahisai, ac Asahel] Tri
brawd, neiaint i Dafydd, sef meibion ei chwaer
ef, a swyddogion enwog yn ei fyddin : gwel
adn. 13, a 1 Sam. xxvi. 6, 7. AcAsahel oedd
mor fuan ar ei draed ag un o'r igrchod—yr
hyn a gyfrifid yn gymhMysder mawr mewn
rhyfelwr yn yr hen amseroedd, yn mhlith y
Groegiaid a'r Rhufeiniuid.
Adn. 19. Ac Asahel a ddyìgnodd ar ol

Ahner] líeb sylwi dim ar ereiU ar y ddoau na'r

aswy, y rhai y galhisai eu cymeryd yn garch-
arorion, trwy ei fod yn awyddus am y gogon-
iant ladd tywyscg y fydiiin.

Adn. 20. Ai tydi }/w Asahel?] Felly rhaid
eu bod yn ngos iawn i'w gilydd erbyn hyn,
pan y gallent gydymddyddan.

Adu. 21. ^'l" dí/wedòdd Ahner loriho ef]
Mewn rhan er dinuyg arno, ac mewn rhan am
na fynai ei ladd ef rhag ofn Joab ; Tro ar di/

law ddeau neu ar dy laio aswy—fol pe dywed-

21 A dywedodd Abner wrtho ef,

Tro ar dy law ddeau, neu ar dy law
aswy, a dal i ti un o'r llanciau, a
chymer i ti ei arfau ef. Ond ni fynai
Asahel droi oddiar ei ol ef.

22 Ac Abner a ddywedodd eil-

waith wrth Asahel, Cilia oddiar fy

ol i : paham y tarawaf di i lawr ?

canys pa fodd y codwnfy ngolwg ar

Joab dy frawd di tüedi liyny ?

23 Ond efe a wrthododd ymado.
Am hynyAbnera'itarawodd ef â bôn
y waewffbn dan y bummed ais, a'r

waewöbn a aeth allan o'r tu cefn
iddo ; ac efe a syrthiodd yno, ac a fu
farw yn ei le : a phawb a'r oedd yn
dyfod i'r lle y syrthiasai Asahel
ynddo, ac y buasai farw, a safasant.

24 Joab hefyd ac Abisai a erlid-

iasant ar ol Abner : pan fachludodd
yr haul, yna y daethant hyd fryn
Ammah, yr hwn sydd gyferbyn a
Giah, tuag anialwch Gibeon.

25 ^[ A meibion Benjamin a ym-
gasglasant ar ol Abner, ac a aethant

asaì, Os wyt ti am dy enwogi dy hun fel milwr
dewr, gwell i ti brofi pa beth a elli ei wneyd
gyda rhj'w lanc fol ti dy hun, y rhai sydd o'th

ddeutu, cyn beiddio ymosod ar hen ryfelwr

glew fel myfi.

Adn. 22. Ciìia oddiarfy ol] Os w^-t ti am
gadw dy fywyd ; paham y tarawaf di i lawr ì

—neu ei hidd ar unwaith, megys y gorfu iddo

o'r diwedd wneyd, am na chymerai Asahel y
rhybydd prydlon hwn. Fa fodd g codwnfy
ngolwg ar Joah dy frawd di wedi hgny ?—
yr hwn y g^ryddai y byddai iddo ddial gAvaed

ei frawd, os Uaddai efe ef Efe a dybiai y
deuai amser pryd y byddai yn dda iddo gael

Joab yn gyfaili i eiriol drosto am faddeuant

gan Dafydd, ar ol iddo ennill y deymas yn
gyflredinol ; a pha fodd y gallai ddysg\vyl y
fiafr hòno oddiar law Joab, wedi iddo îadd ei

frawd ef ?

Adn. 23. Abner a'i tarawodd ef â bôn y
waewffon] Felly yr oedd jncell yn ei bòn yn
gystal ag yn ei blaen hi ; neu efe a ' drôdd ei

biaen hi ato,' fel y mae rhai yn ei ddarUen ;

dan y hunwied ais—trwy ei Iwynau a'i ymys-
gai-oedd ef, nes dyfod o honi alhìu yr ochr anill

iddo, ac felly beri marwohìeth iddo yn y fan.

A phawh a'r oedd yn dgfod i'r Ue— sef

pawb o filwyr Dafydd, oddieithr Joab ac

Abisai, wrth erlid Abner a'i wr; (7 safasaht

—yno, heb allu myned gam yn mhellach gau
alnr a gofid o her^ydd ei faiwolaeth ef ; neu
safasant i wylio ei gorft'ef; neu yr oeddynt yu
ofui cael eu trin yr un modd os aeut yn mh\on.

Adn. 24. Joah hefi/d ac Ah'sai a erlidia.'f-

anf ar ol Ahner] Ni safasant hwy fel y lleill,

eithr yn Uawn Uidiogrwydd erlidiasant ar ol

Abner, i ddial gwaed eu brawd îutio ef.

Adu. 25. -1 meihion Benjamin] Y rhai

oeddynt gydag Abuer o'r blaen, ond a wasgar-

esid vn V frwydr ; neu ynte rai ennU o lwvth
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'



Ehyfel rhwng t Saul 2 SAMtJEL III. a th Dafydd.
1

n un fintai, ac a safasant ar ben
.ryn.

26 Yna Abner a ahvodd ar Joab,

ftc a ddywedodd, Ai byth y difa y
cleddyf ? oni wyddost ti y bydd
cliwerwder yn y diwedd ? hyd ba
bryd gan hyny y byddi heb ddywed-
yd wrth y bobl am ddychwelyd oddi

ar ol eu brodyr ?

27 A dywedodd Joab, Fel mai byw
Duw, oni buasai yr hyn a ddywed-
aist, diau yna y bore yr aethai y
bobí i fyny, bob un oddiar ol ei

frawd.
28 Felly Joab a udganodd mewn

udgorn : a'r holl bobl a safasant, ac

nid erlidiasant mwyach ar ol Israel,

ac ni chwanegasant ymladdmwyach

.

29 Ac Abner a'i wr a aethant

trwy y gwastadedd ar hyd y nos

hòno, ac a aethant dros yr lordd-

onen, ac a aethant trwy holl Bithron,

a daethant i Mahanaim.
30 A Joab a ddychwelodd oddiar

Benjamin, y rhai, wedi clywed iddo ef gael ei

drechu, a ymgasglasant ato ef o'u dinasoedd,

i'w gynorthwyo yn erbyn gwr Dafydd ; ac a

safasant ar ben hryn—mewn Ue manteisiol i

gànfod ysgogiadau byddin Joab, ac i'w ham-
ddiíFyn eu hunain.

Adn. 26. Ai byth y difa y cleddyf?] Yr
oedd Abner yn barod iawn i roddi y cleddyf

ar waith yn y bore, a chware y cyfrifai efe

hyny, adn. 14 ; ond wedi iddo golli y frwydr, a

cholii Uawér o'i wr hefyd, yr oedd wedi blino

ar y * chware ' hwnw, ac yn cwyno fod y
cleddyf yn difa cyhyd. Öni wyddost ti y
bydd chwerwder yn y diwedd—y collir Uawer
fywydau, ac yn eu plith fe allai dy fywyd di

a minau, os na roddir terfyn ar y rliyfel yma ?

FiU, brodi/r—o ran cenedl a chrefydd, wedi

disgyn oddiwrth Abraham, ac yn addoli yr un
Duw. Oud dylasai Abner ystyried mai efe ei

hun a ddechreuodd y cweryl, ac nad oedd Da-
fvdd, Jo:ib, a gwr Juda, yn gwneyd dim ond

eu hamddiffyn eu hunain.

Adn. 27- Oni buasai yr hyn a ddywedaist]

Oni buasai i ti roddi hèr i ymladd yn y bore,

ni fuosai i'n pobl ni ymosod arnoch, na gyru

ar eich ol : felly y mae yr hoU fai yn gorwedd
wrth dy drlrws dy hun.

Adn. 28. Felly Joab a udganodd m.ewn

udqorn] Yn arwydd i'w tilwyr beidio erlid yn
Hiheilach, ond dychwelyd tuag adref.

Adn. 29. Ar hyd y nos hòno] Heb goUi

dim auiser, rliag y dychwelai Joab i ddial

arnynt am farwolaeth ei frawd Asahel.

Ádn. 30, 31. Bedwar gwr ar bymtheg] Os
cyfriflr y deuddeg a syrthiasent gyda gwr
Benjamin yn mysg y rhai hyn, adn. 16, yna
ni cnoìlodd Joab ond saith yn y cyfan, heblaw

Asahei, yn ystod y frwydr gaied hon; pan y
«o.'l(jd»l AbnerSôü!

Àdíi. '.^'^ A hìcy a gymerasant Asahel]

ol Abner : ac wedi iddo gasglu yr
holl bobl yn nghyd, yr oedd yn eis-

iau o weision Dafydd bedwar gr
ar bymtheg, ac Asahel.

31 A gweision Dafydd a daraw-
sent o Benjamin, ac o wr Abner,
dri chant a thriugain gvvr, fel j
buant feirw.

32 ^ A hwy a gymerasant Asahel,
ac a'i claddasant ef yn meddrod ei

dad, yr hwn oedd yn Bethlehem.
A Joab a'i wr a gerddasant ar hyd
y nos, ac yn Hebron y goleuodd
arnynt.

PENNOD III.

A BU rhyfel hir rhwng t Saul a
th Dafydd: a Dafydd oedd yn

myned gryfach gryfach, ondt Saul
oedd yn myned wanach wanach.

2 ^ A meibion a anwyd i Dafydd
yn Hebron : a'i gyntafanedig ef oedd
Amnon, o Ahinoam y Jezreelëes

;

3 A'i ail fah oedd Chileab, o Abi-

Ar ol claddu y lleill ond odid yn y fan Ue y
syrthiasant; aca'i claddasant efynmeddrod
ei dad— yr hwn oedd er's hir amser wedi
marw, fel y gallwn gasglu oddiwrth fod y
brodyr hyn yn cael eu galw yn barhaus yn
' feibion Serfiah,' adn. 13, 18 ; yr hwn oedd
yn Bethlehem— oddeutu 13 o filldiroedd o

Gibeon, neu hanner y ffordd yn gymhwys o

Gibeon i Hebron. A Joab aH wr a gerdd-
asant ar hyd y nos—sef yr ail noson ar ol y
frwydr, am fod brys arnynt i gyraedd at Da-

fydd, i roddi hanes y frwydr iddo.

PEN. III. Adn. 1. A bu rh-yfel hirrhwng
t Saul a th Dafydd] Am bum mlynedd
a hanner wedi hyn ; canys y mae yn debyg i

Isboseth gael ei wneyd yn frenin yn union ar

farwolaeth Saul ; ac nid ymostyngodd y
llwythau^ereiU i Dafydd hyd ddiwedd y saith

mlynedd a hanner, pen. ii. 11. Er nad ydym
yn darllen am un frwydr fawr arbenig wedi
cymeryd lle rhyngddynt, eto bu llawer ysgar-

mes rhAvug y ddau d, trwy fod Abner yn
fynych yn rhuthro iddynt yn ddirgelaidd, pryd

yr oedd byddin Dafydd yn gorfod gwneyd
amddiffyniad. A Dafydd oedd yn myned
gryfach gryfach—trwy ei fod yn trechu t
Saul yn mhob ysgarmes, a bod llawer o

ddeiliaid Isboseth yn dyfod drosodd ato ef yn
barhaus.

Adn. 2. A meibion a anwyd i Dafydd yn
Hebron] Y mae yn debyg na chafodd efe ddim
plant o'i wragedd nes ei ddyfod i Hebron

;

ond os cafodd, rhaid mai merched oeddynt.

AH gyntafanedig oedd Aninon— ond ni

chafodd Dafydd í'awr o gysur oddiwrth hwn,

pen. xiii. Ò Ahinoam—ei wraig gyntaf ef.

Adn. 3. A'i ailfab oedd Chileab] Yrhwn
a aned o Abigail ei ail wraig, ac a elwir

Daniel, 1 Cron. iii. 1. Ganfodyrenw Chileab
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gail gwraig Nabal y Carmeliad; a'r

trydydd, Absalom, mab Maachah,
ferch Talmai brenin Gesur

;

4 A'r pedwarydd, Adoniah, mab
Haggith ; a'r pummed, Sephatiah,
mab Abital

;

5 A'r chweched, Ithream, o Eglah
gwraig Dafydd. Y rhai hyn a anwyd
i Dafydd yn Hebron.

6 % A thra yr ydoedd rhyfel

rhwng t Saul a th Dafydd, yr
oedd Abner yn ymegnîo dros d
Saul.

7 Ond i Saul y huasai ordderch-
wraig a'i henw Eispah, merch Aiah :

ac Ishoseth a ddywedodd wrth
Abner, Paham yr aethost i mewn
at ordderchwraig fy nhad ?

8 Yna y digiodd Abner yn ddir-

'yn arwyddo ' perfFeithrwydd ei dad,' dichon

mai yn mhen rhyw amser ar ol ei enwacdu y
rhoddwyd yr enw hwn iddo, wrth ei weled yn
te ygu fwy-fwy i'w dad fel yr oedd yn tyfu i

fyny. A^ trydydd Absalom—am yr hwn y
darílenwn lawer yn nghorff y Uyfr hwn ; mab
Maachah, ferch Talmai brenin Gesur—sef

rhan o Syria, o du y gogledd-ddwyrain i wlad
Israel. Pa fodd y cafodd Dafydd afael yn hon,

nid yw yn hawdd dywedyd. Dichon mai ei

ddyben wrth ei phriodi oedd cael cynghreiriwr

cryf yn ei thad, i'w gynortliwyo ef yn erbyn

plaid Isboseth yn y gogledd, tra yr oedd ef ei

hun yn wrthwynebydd iddo yn y deau. Ünd
os feíly, efe a dalodd yn ddrud am briodi un o

íerched y cenhedloedd, fel y dengys hanes

Absalom ei mab hi.

Á dn. 4. A't pcdwarydd Adoniah] Yr hwn
a drawsfeddiannodd yr oi-sedd cyn marwolaeth
ei dad, i ragflaenu ei frawd Solomon, ac a

laddwyd am hyny wrth orchymyn Solomon,

1 Bren. i. 5, a ii. 25. Pwy oedd Jlagyith, ei

fam ef, nis gwyddom. Â'r pummea Sepha-
tiah—am yr hwn a'i fani nis gwyddom ddim.
Adn 5. A'r chweched Ithream] Am yr

hwn ni ddarllenwn ddim ond yma ac yn
1 Cron. iii. 3; o Eglah gwraig Dafydd—

y

mae yn debyg fod yr ymadrodd 'gwraig Da-
fydd' i gael ei gysylltu à phob un o'r lleill,

trwy eu bod oll yn wragedd iddo yn gystal a

hithau ; ond ni ddodwyd ef i mewn nes dyfod
at yr olaf, rhag mynychu yr un ymadrodd.
Fel hyn ganed i Dafydd chwech o feibion, o

chwech o wragedd, o fewn oddeutu chwe
blynedd

Adn. 6. Yr oedd Abncr yn ymcgnio dros
d Sauì] Gan fyned i fyny ac i waered yn
barhaus trwy holi Iwythau Israel, i gadainhau

y bobl yn eu hymlyniad wrtho ef.

Adn. 7- Paham yr aethost i mewn at

ordderchwraig fy nhad?] I'w halogi ond
odid trwy orwedd gyda lii ; neu dichon ei fod

am ei chael yn wraig iddo. Yr oedd Isboseth

yn edrych ar hyn fel ymgais Abner am y
frenhiniaeth, fel yn achos Adoniah, 1 Bren.

ii. 22, &c.

- Adn. 8. Yna y diçioddAbner yn ddirfawr]

fawr o herwydd geiriau Isboseth,
a(; a ddywedodd, Ai pen ci ydwyf fi,

yr hwn ydwyf heddyw yn erbyn
Juda yn gwneuthur trugaredd â th
Saul dy dad di, a'i frodyr, ac a'i

gyfeillion, a heb dy roddi di yn llaw
Dafydd, pan osodaist i'm herbyn fai

am y wraig hon heddyw ?

9 Fel hyn y gwnelo Duw i Abner,
ac fel hyn y chwanego iddo, ond
megys y tyngodd yr Arglwydd wrth
Dafydd, felly y gwnaf iddo ef;

10 Gan droi y frenhiniaeth oddi
wrth d Saul, a dyrchafu gorsedd-
fainc Dafydd ar Israel, ac ar Juda,
o Dan hyd Beerseba.

11 Ac ni feiddiodd efe mwyach
ateb gair i Abner rhag ei ofn ef.

12 ^ Ac Abner a anfonodd gcn-

Nid yw yn gwbl eglnr fod Abner yn euog o'r

cyhuddiad h«n ; ond os ydoedd, tro annghall
oedd i Isboseth edliw hyn iddo ef yn &wt, am
ei fod yn ymddibynu yn hoUol ar Àbner. Ai
pen ci ydwyf fi?—neu greadur mor wael a
diwerth, nes meddwl o honot fod yn warth i'th

deulu i'm bath i gael gordderchwraig dv dad ?

Yr hwn ydwyf heddyw yn erbyn Juda-^
pleidwyr Dafydd, pryd y ^allaswn yn bawdd
ei sefydlu efyn frenin cyffredinol ar vr hoU
Iwythau, a'th draddodi dithau a'th gjifeiUion

i'w law ef.

Adn. 9. Fel hyn y gwnelo Ihiw i Abner]
DuU cyflredin o Iw, neu apeliad difriful at

Dduw, yn yr \\wn y dymunai i fwy o ddrwg
nag a alhii ei enwi ddyfod iddo oddiwTth vr
Arglwydd, os na wnai efe droi y frenhiniaeth
oddiwrth d Saul, am i Isboseth roi v bai
uchod yn ei erbyn ef Megys y tyngodd yr
Arglwydd trrih Dafydd—dengys y eeiriai
hyn yn eglur y gwyddai Abner yn dda fod
Duw wedi penderfynu rhoddi brenhiniaeth Is-

rael i Dafydd ; ac eto yr oedd efe hyd yn hvn
wedi gwrthwynebu hyny à'i hoU egni, oddiar
egwyddor o uchelgais a hunanoldeb ! Fellit y
gwnof iddo ef—sef i Dafydd. Diamau fod
Abner yn Uefaru yn falch ac ynfyd vn hvn,
fel pe buasai ar Dduw angen am ei £rvnorthwy
ef i ddwyn oddiamgylch yr hyn a drnçrasai i

Ddafydd, neu fel pe gaUasai efe attal hyny !

Adn. 10. Dan hyd Beerseba] èithaf r
gogledd hyd eithaf y deau, yn cynwys hoíl

wlad Israel a Juda : g^vel ar Jos. xii. 47-
Adn. 11. lihag ei ofn ef] Khag iddo naill

ai ei ladd yn y fan, neu ei ddioi-seddn trwy
gymhorth y fyddin ag oedd yn hollol dan éi

lywodraeth ef. Gwae y brenin a Iywodraethir
gan gadfridog ei fyddin, yr hwn a íiU ei ddyosg
ef o'i awdurdod a'i urddas pan y myno ! FeUy
y bu gyda Siarl I yn Lloegr, a Louis XVI yn
Ffrainc. Ni ddylai milwyr yn anad neb gael
eu gwisgo àg awdurdod gwladol : os niynant
fod yn fawr, ar y maes vn unig y dylent fod
feUy.

'
'

Adn. 12. Ac Alner a anfonodd çenadau
at Dafydd] Ar ol iddo dynu pg Isboseth.

efe a farnai n-.d oedd rnddiogel iddo oedi trf-
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adau at Dafydd drosto ei hun, gan
ddywedyd, Eiddo pwy yw j wlad P

achan ddywedyd, (rwna gynghrair â
mi: ac wele, fy llaw ìfydd gydathi,
i droi atat ti holl Israel.

13 ^ A dywedodd yntau, Da ; myfi
a wnaf gyfammod â thi : eto un peth
yr ydwyf fì yn ei geisio genyt, gan
ddywedyd, 'Nì weli fy wyneb, oni
ddygi di yn gyntaf Michal merch
Saul, pan ddefych i edrych yn fy
wyneb.

14 A Dafydd a anfonodd genadau
at Isboseth, mab Saul, gan ddywed-
yd, Dyro i mi fy ngwraig Michal,
yr hon a ddyweddiais i mi am gant
o flaengrwyn y Philistiaid.

15 Ac Isboseth a anfonodd, ac a'i

dyg hi oddiwrth ei gr, se/oddiwrth
Phaitiel mab Lais.

lawni yr hyn a fygythiasai : ac eto, yn lle

myned ei hunan at Dafydd i geisio ymgymodi,
efe a dybiai fod yn ddoethach ac yn fwy di-

berygl iddo geisio gwneuthur hyny trwy gen-

adau. Eiddo pioy yw y wlad ?—i bwy y mae
yn perthyn trwy ddwyfol hawl ond i ti ? Neu
gall mai yr ystyr yw, ei fod yn golygu mai ei

eiddo ef ei hun oedd gwlad neu bobl Israel, a

bod ganddo gymaint o awdurdod drostynt fel

ag y gallai eu troi drosodd at Dafydd pryd y
mynai. Giona gynghrair â nii—neu gyfam-
mod gyfeiUgarwch, fel yr annghotiai ac y
maddeuai Dafydd bob peth a wnaethai Abner
yn ei erbyn ef hyd hyny. Ac toelefy llaio i

fydd gyda thi—arferaf fy holl egni a'm dy-
lanwad i droi hoU Israel oddiwrth Isboseth

atat ti.

Adn. 13. Oni ddygi di yn gyntaf Michal
merch Said] Boddlonodd Dafydd i wneyd
cynghrair âg ef, ar yr ammod iddo adferu iddo

ef Michal ei A\Taig. Yr oedd Dafydd yn hyn
yn dangos ei fawr serch at Michal o hyd, er ei

rhoddi i r arall, (1 Sam. xxv. 44,) ac er fod

ganddo yntau chwech o wragedd ereiU eisioes,

adn. 2—5 ; a'i anrhydedd i d Saul, pan y
mynai i'w ferch ef gydgyfranogi âg ef yn y
frenhiniaeth ; ac hefyd yr oedd hyn yn fater

o gallineb ynddo ef, i ennill ewyllys da tÿ

Saul trwy hyny. Pe buasai ysgariaeth wedi
bod yn ol y gyfraith, nis gaUasai efe ei chy-
meryd hi yn ol ; ond gan mai gweithred o

drais ei thad hi oedd ei phriodi â Phaltiel, yn
groes i ewyllys Dafydd a Michal ond odid, yr
oedd yn iawn i Dafydd ei mynu hi yn ol.

Adn. 14. A Dafydd a anfonoddgenadau at
Isbosefh] Ar ol clywed gan Abner, ond odid,

nad allai efe roddi Michal iddo heb gydsyniad
Isboseth, chwaer a deiliad yr hwn ydoedd hi.

Dyro i niify ngioraig Michal—yr hon, er ei

chymeryd trwy drais oddiamaf, ac er ei gor-

fodi i briodi gr arall, yw fy ngwraig gyf-

reitlilon i. Yr hon a ddywedd'iais i mi—
gwel ar 1 Sam. xviii. 25, 27.

Adn. 15. Ac Isboseth a anfonodd] Gen-
adau awdurdodol i d ei gr ; ac aH dyg hi

302

16 A'i gr a aeth gyda hi, gan
fyned ac m^Io ar ei hoì hi, hyd Ma-
hurim. Yna y dywedodd Abner
wrtho ef, Dos, dychweL Ac efe a
ddychwelodd.

17 ^ Ac Abner a lefarodd wrth
henuriaid Israel, gan ddywedyd,
Oyn hyn yr oeddych chwi yn ceisio

Dafydd yn frenin arnoch,
18 Ac yn awr gwnewch hyny :

canys yr Arglwydd a lefarodd am
Dafydd, gan ddywedyd, Trwy law
Dafydd fy ngwas y gwaredaf fy

mhobl Israel o law y Philistiaid, ac

o law eu holl efynion.
19 Dywedodd Abner hefyd wrth

Benjamin. Ac Abner a aeth i ym-
ddyddanâDafyddynHebron, amyr
hyn oll oedd dda yn ngolwg Israel,

ac yn ngolwg holl d Benjamin.

oddiwrth ei gwr—trwy awdurdod ei frenin ef

a'i brawd hithau. Yr oedd Isboseth yn plygu

i gais Dafydd, nid fel mater o gyfiawnder iddo

ef, ond rhag ei ofn, gan y gwyddai nas gallai

ei drechu ef trwy rym arfau, yn enwedig ar ol

colli Abner.
Adn. 16. AH gwr a aeth gyda hi] Neu a

gerddai y tu ol iddi, gan \vylo am ei cholli, yr

hyn a brawf ei fod yn ei charu yn fawT. Yna
y dywedodd Abner wrtho ef—wrth hyn ym-
ddengys i Isboseth ddanfon ei chwaer i Heb-
ron at Dafydd dan ofal Abner, yr hwn ni

feiddiai edrych yn ngwyneb Dafydd oni

ddygai efe hi, adn. 13.

Adn. 17- Ac Abner] Ar ol gweled Dafydd,

ac ymgyfammodi âg ef; a lefarodd wrth
henuriaid Israel— wedi iddo ddychwelyd,
gan eu ])erswadio hwj^thaii i wneyd megys y
gwnaethai efe ; ac ar ol ennill y penaethiaid

drosodd at Dafydd, yr oedd yn gwybod yr en-

nillid y werin yn hawdd. Cyn hyn yr oedd-

ych chioi yn ceisio Dafydd ynfrenin arnoch
—wedi i Dafydd ladd Goliath, yr oedd ef yn
cael ei garu yn fawr gah bawb ; ac ar ol iddo

orfod íFoi, daeth Uawer o Israel ato ef i Adulam
a Siclag, 1 Cron. xii. Ac y mae yn dra tliebyg,

ar ol i Saul a Jonathan farw, y buasent oU yn
tueddu i osod Dafydd yn frenin arnynt, oni

buasai i Abner, trwy ei ddylanwad mawr, osod

i fyny un o d Saul.

Adn. 18. Ac yn awr gioneioch hyny] Gos-

odwch ef yn frenin arnoch, a minau nis gwrtli-

wynebaf hyny mwyach. Trwy law Dafydd
fy ngwas, ^c—nid ydym yn cael y geiriau

hyn mewn un man, ond gaUwn feddwl i Saniuel

eu liadrodd yn fynych : o leiaf y mae eu hy.styr

hwynt yn cael ei gynwys yn ugeiriau Duw
wrth Saniuel, jian y gorchymynodd efe iddo

eneinio Dafydd yn frenin ar Israel, 1 Sam.

xvi. 1—13 ; canys yr auican wrth roddi breniu

iddynt oedd, fel y byddai iddo ymladd eu

rhyfeloedd hwynt, 1 Sam. viii. 20.

Adn. 19. Dywcdodd Abner hefyd wrth

Benjamin] Yr un peth ag a ddywedasai

wrth henuriaid y Uwythau ereiU, adn. 17. lí^*
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20 Felly Abner a ddaeth at Da-
fydd, i Hebron, ac ugeinwr gydag
ef. A Dafydd a wnaeth wledd i

Abner, ac i'r gwr oedd gydag ef.

21 A dywedodd Abner wrth Da-
fydd, Mi a godaf, ac a âf, ac a gasglaf
holl Israel at fy arglwydd frenin,

fel y gwnelont gyfammod â thi, ac

y teyrnasech di ar yr hyn oll a
chwenych dy galon. A Dafydd a
ollyngodd Abner ymaith ; ac efe a
aeth mewn heddwch.

22 % Ac wele, weision Dafydd a
Joab yn dyfod oddiwrth y dorf, ac
anrhaith fawr a ddygasent hwy gan-
ddynt (ond nid oedd Abner gyda Da-
fydd yn Hebron ; canys efe a'i goll-

yngasai ef ymaith, ac yntau a aethai
mewn heddwch)

23 Pan ddaeth Joab a'r holl lu

oedd gydag ef, mynegwyd i Joab
gan ddywedyd, Abner mab Ner a
ddaeth at y brenin ; ac efe a'i goll-

yngodd ef ymaith, ac efe a aeth
mewn heddwch.

Yr oedd yn angenrheidiol iddo gymeryd tra-

flferth i droi llwyth Benjamin at Dafydd, o

herwydd eu hymlyniad hwy wrth d Saul, yr
hwn oedd o'u Uwyth hwy ; a chan eu bod yn
cyffinio â llwyth Juda, gallai Dafydd gael

Uawer o boen oddiwTthynt, os nad ennillid

hwy drosodd ato ef. Ac Abner a aefh i ym-
ddj/ddan â Dafydd yn Hebron—i fyiìegu

iddo y modd y llwjddasai i droi Israel a Ben-
jamin oddiwrth Tsboseth at Dafydd.

Adn. 20. Ac ugeinwr gydag efl Yn debygol
henuriaid ncu benaethiaid y ll\vythau, i ymuno
âg ef yn y cynghrair ag ydoedd i'w wneyd yn
awr â Dafydd. A Dafydd a wnaeth wìedd
—nid yn unig fel arwydd o barch iddynt hwy,
ond hefyd yn gadarnhad o'r cyfammod : gwel
ar Gen. *xxvi. 28—30, a xxxi. "44—46.

Adn. 21. Ac a gasglaf holl Israel] I

gadarnhau yr un cyfammod yn eu lienwau a
throstynt eu hunain. A Dafydd a oUyngodd
Abner ymaith—i fyned at y gwaith a dorasai

efe iddo ei hun ; ac efe a aeth meicn heddfl-ch

—gyda chydsyniad ac ewyllys da Dafydd.
Ond nid aeth efe yn mhell hyd oni ddaeth iddo,

yn lle heddwch, chw erwdor chwerw, adn. 27-

Adn. 22. Ac welc weision Dafydd a Joab
yn dyfod oddiwrth y dorf'\ Meddylir mai
mintai o ysj)eilwyr oedd y dorf hon,—Edom-
iaid, Amaleciaid, neu Philistiaid,—y rhai,

wrth glywed fod Israel a Juda yn ymladd à'u
gilydd, a gymerent fautais ar hyny i yspeilio

y wlad. Aethai Joab a milwyr Dafydd yn eu
herbyn hwynt, a dychwelasant i Ilebron
gydag am-haith fawr a ddygasent oddiarnynt
hwy, yn union ar ol i Abner a'i wr fNTied

ymaith mewn heddwch oddiwrth Dafydd.
Adn. 23. Mynegiuyd i Joab] Gan rai o lys-

wyr Dafydd, y rhai a achwj'nent fel hyn ar eu
brenin.

Adn. 24. Beth a wnaethost tiT\ Yr oedd

24 A Joab a ddaeth at y brenin,
ac a ddywedodd, Beth a wnaethost
ti ? wele, daeth Abner atat ti :

paham y gollyngaist ef i fyned
ymaith ?

25 Ti a adwaenit Abner mab Ner,
mai i'th dwyllo di y daeth efe, ac
i wybod dy fynediad allan, a'th
ddyfodiad i mewn, ac i ^^'bod yr
hyn oll yr wyt ti yn ei wneuthur.

26 A Joab a aeth allan oddiwrth
Dafydd, ac a anfonodd genadau ar
ol Abner ; a hwy a'i dygasant ef yn
ol oddiwrth íFynnon Sirah, heb
wybod i Dafydd.

27 A phan ddychwelodd Abner i

Hebron, Joab a'i trôdd ef o'r neill-
du yn y porth, i ymddyddan âg ef
mewn heddwch

; ac a'i tarawodd ef
yno dan y bummed ais, fel y bu efe
farw, o herwydd gwaed Asahel ei
frawd ef.

28 ^ Ac wedi hyny y clybu Da-
fydd, ac y dywedodd, Dieuog ydwyf
ü a'm brenhiniaeth gerbron yr Ar-

yn hyfdra mawr i nai ddywedyd hyn wrth ei
ewythr, chwaithach deilîad a' gwâs wrth ei
frenin a'i arglwydd. Yr oedd Dafydd wedi
rhoddi gormod o rafì' i Joab, o lierwydd ei ber-
thynas àg ef, a'i wasanaeth ffyddlon iddo, nes
yr oedd ef wedi niA-ned o'r diwedd i feistroli

arno ef, fel y gwnai Abner ar Isboseth.

Adn. 25. fi a adwaenit Abner] Ei fod yn
ddyn c}'frwys a thwyllodrus, yn cymeryd arno
fod yn gyfaill i'w eiyn, er mwj-n cael cj-fleus-

dr{\ i'w fradychu ef.

Adn. 26. A Joab a aeth allan oddiwrth
Dafydd] ìîíewn tymher lidiog, heb aros am
atebiad ; ac a anfonodd genadau ar ol Abner—i'w ddal a'i gospi \n ddiar\vybod i Dafydd

;

oddiwrth fynnon Sirah—oddèutu dwy íiUdÌT
a hanner o Ilebron.

Adn. 27. A phan ddychwelodd Abner i

Hebron] Gan feddwl ond odid mai Dafydd a
anfonasai y cenadau ar ei ol, fel y gaUai f\Tieg«
iddo ryw genadwri ag yr annghofiasai efe ei

thraethu iddo ; Joab a'i tródd ef o'r neiUdu
yn y porth—gan fod hwnw ya ìe cyhoeddus,
Ue yr arferai dynion \\-neuthur eu negeseuon, ac

y cynelid Uysoedd cyfiawnder, nid oedd Abner
^Ti meddwl fod dim perygl, yn enwedig- gan i

Joab ei gymeryd ef mewn mòdd cyfeiUgar ffer-

fydd ei law, fel pe buasai ganddo rywbeth i'w
fynegu iddo yn gyfrinachol ; ac a'i tarawodd
ef yno dan y bummed ais—megys y tarawsai
yntau Asahel, pen. ii. 23 ; her'wy'dd gwaed
Asahel ei frawd ef—sef i ddial aì-no am dy-
wallt ei waed ef. Ond diamau fod gan Joâb
ddyben arall wrth ladd Abner, rhag y deuai ef
ATi r enwocach ac uwch nag ef yn myddin
Dafydd, am ei fod yn dywysog miI\\Taidd
hyuach a mwy profiadol.

Adn. 28. 'Dieuog ydwyf fi, a'm brenhin-
iaeth] Efe a alwai ar yr Arglwydd yn dyst,
nad oedd ganddo ef na'i lvswvr ddim Uaw vn
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glwydd byth, oddiwrth waed Abner
mab Ner

:

29 Syrthied ar ben Joab, ac ar
holl d ei dad ef : fel na phallo fod
un o d Joab yn ddiferllyd, neu yn
wahanglwyfus, neu yn ymgynal
wrth fagl, neu yn syrthio ar gledd-

yf, neu mewn eisiau bara.

30 Felly Joab ac Abisai ei frawd
ef a laddasant Abner, o herwydd
lladd o hono ef Asahel eu brawd
hwynt mewn rhyfel yn Gibeon.

31 ^ A Dafydd a ddywedodd wrth
Joab, ac wrth yr holl bobl oedd
gydag ef, Ehwygwch eich dillad,

ac ymwregyswch mewn sachlian,

a galerwch o flaen Abner. A'r

brenin Dafydd oedd yn myned ar

ol yr elor.

y gyflafan hon ; ac yr oedd yn iawn iddo ym-
ryddhau oddiwrth y fath weithred, rhag i hyny
rwystro i Israel ei gymeryd ef yn frenin

arnynt.

Àdn. 29. Syrthied ar ben Joab] Syrthied

yr euogrwydd a'r gosp ar ei ben ef, canys efe a

wnaeth y weithred ; ac ar holl d ei dad ef
—ar Abisai ei frawd, ac ereill o'r teulu, y rhai

oeddynt barod i'w gynorthwyo ef ynddi os

byddai achos, adn. 30 ; fel na phallo fod un
dfi Joab yn ddiferllyd—yr hMu oedd glefyd

ífiaidd a halogedig iawn, Lef. xv. 2, &c. ; neu
yn wahanglwyfus—gwel ar Lef. xiii. 2, &c.

;

neu yn ymgynal wrth fagl—o herwydd coUi

grym eu haelodau ; neu yn syrthio ar gleddyf— trwy eu Uadd eu hunain yn warthus fel

Saul ; neu meion eisiau bara—ac yn gorfod

ei gardota o ddrws i ddrws. Bernir yn gyfF-

redin fod llidiogrwydd Dafydd yn ei gario ef

yn rhy bell wrth ddymuno i holl deulu Joab
orfod dyoddef am y gyflafan hon, yr hyn oedd
yn groes i gyfraith Dduw, Deut. xxiv. 16. Ond
fe allai y dylid deall y geiriau fel rhagfynegiad

yn hytrach na dymuniad neu rêg ; ac felly cyf-

ieitha Houbigant ac ereill y geiriau yn y modd
adroddiadol, ' Fe syrth ar ben Joab, ac ar holl

d ei dad ef, ac ni phalla' &c. Yn yr olwg

yma nid yw y geiriau ddim ond datganiad

proftwydol y danghosai Duw ei anfoddlon-

rwydd am y fath weithred ysgeler.

Adn. 30. Felly Joab ac Âbisai ei frawd]
Er mai Joab a'i liaddodd ef, eto yr oedd Abisai

yr un mor euog, trwy ei fod yn annog ei frawd

1 hyny, ac yn sefyll gerllaw i'w gynorthwyo
ef, fel y dywed Josephus, os byddai achos.

herwydd lladd o hono ef Asahel eu brawd
hwynt mewn rhyfel—yr hyn a wnaethai efe

mewn difyniad iddo ei hun, ac felly nid oedd
yn cyfiawnhau y llofruddiaeth fradwrus hon :

gwel ar 1 Bren. ii. 5.

Adn. 31. A Dafydd a ddywedodd lorth

Joab] I'w ddwyn ef i edifeirwcn am ei bechod,

ac i'w gywilyddio yn ngwydd yr holl bobl

;

Rhtoygwch eich dülad, ^c.—y pethau hyn
oeddynt arwyddion allanol o alar mawr ar ol

Abner ; ac felly yr oedd Joab ei hun, pa mor
anfoddlon bynag, yn gorfod dangos rhyw rith
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32 A hwy a gladdasant Abner yn
Hebron. A'r brenin a ddyrchafodd
ei lef, ac a ylodd wrth fedd Abner;
a'r holl bobl a ylasant.

33 A'r brenin a alarnadodd am
Abner, ac a ddywedodd, Ai fel y
mae yr ynfyd yn marw, y bu farw
Abner ?

34 Dy ddwylaw nid oeddynt yn
rhwym, ac nid oedd dy draed wedi
eu rhoddi mewn egwydydd : syrth-

iaist fel y syrthiai tm o flaen meib-
ion enwir. A'r holl bobl a chwa-
negasant ylo am dano jef.

35 A phan ddaeth yr holl bobl i

beri i Dafydd fwyta bara, a hi eto

yn ddydd, Dafydd a dyngodd, gan
ddywedyd, Fel hyn y gwnelo Duw
i mi, ac fel hyn y chwanego, oa

o alar. A'r brenin Dafydd oedd yn myned
ar ol yr elor—fel prif alarwr. Er nad arferai

brenhinoedd ganlyn eu perthynasau eu hunaiu
at y bedd, llawer llai ganlyn dyeithriaid ; eto

gwnaeth Dafydd hyny yn awr, i ddangos ei

wir alar am farwolaeth Abner, ac i argyhoeddi
holl Israel na bu ganddo ef un law yn ei lof-

ruddiad ef.

Adn. 32. A'r brenin a ddyrchafodd ei lef]

Mewn gwir alar o herwydd marwolaeth Abner,
à'r hwTi y gwnaethai efe gyfammod o heddwch,
adn. 20 ; ac mewn goíìd wrth ystyried y modd
y cyfarfyddodd efe â'i farwolaeth. A'r holl

bobl a wylasant— trwy gael eu cynhyrfu i

hyny wrth weled eu brenin yn ylo.
Adn. 33. _4'r brenin a alarnadodd] Neu

a gyfansoddodd bennill o farwnad ar yr ach-

lysur o farwolaeth Abner, yr hwn a draethodd

efe fel araeth anghladdol wrth y bedd, neu a

ganwyd ganddo ef a'r holl bobl. Aifel y mae
yr ynfyd yn marw y bu farw Abner ?—ai

fel drwgweithredwr., wedi ei brofi a'i gollfamu

yn gyfiawn?
Adn. 34. Dy ddwylaw di nid oeddynt yn

rhwym] Mewn gefynau heiyrn, fel drwgweith-

redwr ; ac nid oedd dy draed wedi eu rhoddi

mewn egwydydd— neu lyfíetheiriau, fel pe

buasit droseddwr yn nwylaw dienyddwr.

Syfíhiaist fel y syrthiai un o flaen meibion
enwir—neu lofruddion drygionus, y rhai a
ymosodent arno mewn brâd, i'w lofruddio yn
ddiachos. Felly y mae yr alarnad hon, er

byred ydyw, yn Uawn teimlad a serch gwresog.

A'r holl bobl a chwanegasant wylo—wedi
crel eu cynhyrfu o'r newydd gan eiriau yr

alarnad, a'r modd effeithiol yr adroddai y
brenin hwynt. Rhaid fod y gân hon yn
bigiad chwerw i gydwybod euog Joab, yn
enwedig os oedd yr holl bobl, fel y tybia rhai,

yn ei chanu mewn dagrau.

Adn. 35. / beri i Dafydd fwyta] Tn
ebrwydd ar ol daddu pertliynas neu gyfailJ,

arferai yr Tuddewon wledda er cynal eu natur.

herwydd fod eu galar wedi peri iddynt an-

nghofio neu esgeuîuso cymeryd Uuniaeth yn
flaenorol i hyny. Dafydd a dyngodd—ond

paham y ti'ngai Dafydd mor ddiirifol, ac yn 7
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arclawaethaf fara, a dim oll, nes
machludo yr haul.

36 A'r holl bobl a wybuant hyny,
a, da oedd hyn jn eu golwg hwynt

:

a'r hyn oll a wnai y brenin, oedd dda
yn ngolwg y bobl.

37 A'r holl bobl a holl Israel a
wybuant y diwrnod hwnw, na ddar-
fuasai o fodd y brenin ladd Abner
mab ISTer.

38 A'r brenin a ddywedodd wrth
ei weision, Oni wyddoch chwi i

dywysog ac i y mawr syrthio
heddyw yn Israel ?

39 A minau ydwyf eìdáil heddyw,
er fy eneinio yn frenin ; a'r gwr
hjTL, meibion Serfiah, sydd ry galed

1 mi. Yr Arglwydd a dâl i'r hwn
a wnaeth y drwg yn ol ei ddrygioni.

PEÎ^^NOD IY.

A PHAN" glybu mab Saul farw o
Abner yn Hebron, ei ddwylaw

a laesasant, a holl Israel a ofnasant.
2 A dau r oedd gan fab Saul yn

dywysogion ar dorfoedd : enw un
oedd Baanah, ac enw yr ail Rechab,
meibion Rimmon y Beerothiad, o
feibion Benjamin : (canys Beeroth
hefyd a gyfrifid i Benjamin:

3 A'r Beerothiaid a ffbisent i

Gittaim, ac a fuasent yno yn ddy-
eithriaid hyd y dydd hwn)

fath eiriau, ar achos mor ddibwys a hwn ? I

ddangos ei wir alar ef am lofruddiad Abner, ac

i roddi prawf eglur i bawb na bu ganddo ef

ddim i'w wneyd yn y fath weithred waedlyd.
Adn. 36. À'r holl bohl a wyhuant hyny']

Fod ei alar ef yn wirioneddol, ac iddo gadw ei

\vj ', a da oedd hyn yn eu golwg—^^am ei fod

yn brawf diamheuol o'i ddiniweidrwydd ef yn
yr achos ; aW hyn oll a wnai y br-enin oedd
dda yn ngohog y hohl—darfu iddo trwy y
weithred hon ymlusgo mor bell i'w ffafr hwjTit,

nes eu tueddu i roddi y lliw gpraf ar ei holl

weithredoedd ef, fel yn ddoeth a thra addas.

Adn. 37. AW holl bobl\ Sef deiliaid Dafydd
o d Juda ; a holl Israel—ag oeddynt eto <ìan

lywodraeth Isboseth o d Saul ; a wyhuant y
diwrnod hionw—neu pan gly\^-sant am ym-
ddygiad a galar Dafydd y diwmod hwnw ; ììa

ddarfuasai o fodd y brenin ladd Ahner—
nad oedd ef wedi gorch^TnjTi hyny, ac na
wj'ddai ddim am dano nes yr oedd wedi ei

gyflawni.

Adn. 38. A'r hrenin a ddyioedodd wrth
ei weision] Ei lyswyr a swyddogion ei fyddin,

y rhai ond odid a dybient fod ei ahir ef yn or-

inodol ar y fath achos. Oni wyddoch chni i

dywysog—un o'r teuhi brenhinol, trwy ei fod

yn gefnder i Saul, ac yn ewytlir i Isboseth
;

ac i wr mawr—fel blaenor y fyddin, a rhyfelwT

dewr a galluog ; syrthio heddyw yn Israel—
trwy frad a llofruddiaeth ? •

Ádn. 39. Aminau ydwyf eiddil heddyto]
Nid yn ei gorff na'i feddA^l, eithr ati ei fren-

hiniaeth, yr hon oedd eto fel cangen dyner, ac

yn gofyn llawer o ofal a gwyliadMriaeth rhag

ei hysigo hi. Fel pe dywedasai, Pe buasai

Abner ati fyw, dygesid holl Israel dan fy Uyw-
odraeth i, adn. 21, ac yna bua.s\\-n yn gryf.

A'r gior hyn—Joab ac Abisai, meibion Ser-

fiali ei chwaer ef ; sydd ry galed i mi—y mae
ganddjTit omiod o awdurdod a dylanwad ar y
milwyr, ac y maent yn y fath ftafr gyda'r bobi,

fel nas gallaf eu cospi hwynt yn ol cyfraith

Dduw heb beryghi fy mywyd a'm teyrnas

;

yn enwedig tra y mae yr hoU lwji;hau, oddi
eithr Juda, yn fy erbyn. Hjti oedd rhes\nn
Dafydd am beidio cospi Uofrudd Abner yn ol

y gj'fraith. I> Arglwydd a dál i'r hwn a
wnaetJi y drwg—sef i Joab, "^t hwn yr oedd

2r

jTi gas gan Dafydd gymeryd ei enw yu eî

wefiisau, Salm xvi. é; yn ol ei ddrygioni—
gan roddi cosp favT am bechod mawr : gwel ar

adn. 29. Modd bynag, dylasai Dafydd wneyd
ei ddyleds-nydd, a gadael y canlyniad i Ddu ;

a phe ca\vsai y gyfraith ei gosod mewn gryni
yn erbjTi Joab, y mae yn debygol yr attaliesid

llofruddiad Isboseth, Amasa, ac ereill ar ol

hyn. Ymddengys fod meddwl Dafydd yn
anesmwyth iawn ar Ind ei oes o herwjdd iddo
arbed Joab ; ac wrth fanv rlioddes orchymyn
i'w fab Solomon wneuthur yr hyn ag yr ofnai

efe yn awr ei wneyd : gwel ar 1 Bren. ii. 5, 6.

PEN. IV. Adn. I. A phan glybu mab
Saul] Sef Isboseth, yr h\\Ti oedd eto yn frenin

ar Israel ; farw o Ahner yn Hehron—lle yr
oedd Dafydd brenin Israel yn tejTuasu ; ac
iddo gael ei ladd gan .loab, tywysog llu Da-
fydd ; ei ddwylaw a ìaesasant—collodd ei

holl MToldeb a'i nerth, nid yn unig \\Tth feddwl
fod Abner wedi marsv, ond ei fod wedi marw
yn Ilehron, Ue y gallasai fod wedi gwneuthur
Ìlawer o niwed iddo ef gyda Dafydd, vn ol ei

fygythiad, pen. iii. 9, 10. A holl Israel a
ofnasant— ofnai pleidwyr Isboseth, am fod

tywysoií ei fihmaeth ef wedi cael ei ladd ; ac

ofnai y rhai a fwriadent droi oddiwrth Isboseth

at Dafydd, am nad oedd ganddynt neb mwyach
i'w cymodi hwy à Dafydd. Meddylient fod )ii

ber^glus anfon neb arall ar y neges yma, gan
i Ábner gael ei ladd, a bod Joab yn cael

mATied \TX ddigosp am ei ladd ef.

Adn. 2. Yn dywysogion ar dorfoedd] Ar
ddwy dorf o yspeilwyr, ati ol y Yulgate a'r

Syriaeg, y rhai a deithient ar hyd y gwledydd
i yspeilio Judah ac ereill o'u hanifeiliaid a'u

meddiannau. Ond dichon mai t}"\vysogion

oeddynt ar ddau ddosbarth o'r gwarchawdlu
breníiinol. Meihion Rimnìon y Beerothiad
— Beeroth, ati llwyth Benjamin, oedd le

genedigol y ddau frawd hyn ; ac felly }t oedd-

ynt o'r un llwyth ag Isboseth ei hun, yr hyn a
barasai iddo eu dvrchafu i'r fath ymddjriediad.

Adn. 3. A'r ^eerothiaid a ffoisent i Git^

taim] Dinas yn yr un llwyth, ond ya mheUach
oddiwrth y Philistiaid, Neh. xi. 33 ; canys ar

farwolaeth Saul, darfu i lawer o'r Israeliaid ffoi

o'u dinasoedd, a'r Philistiaid a'u meddiannas-
305
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4 Ac i Jonatlian, mab Saul, yr
oeíZcZ mab cloff o'idraed. Mab pum
mlwjdd oedd efe pan ddaetb y gair

am Saul a Jonathan o Jezreel : a'i

fammaeth a'i cymertb ef, ac a tfôdd:

a bu, wrth frysio o honi i ffoi, iddo
ef syrthio, fel y cloffodd efe. A'i

enw ef oedd Mephiboseth.
5 A meibion Rimmon y Beeroth-

iad, Rechab a Baanah, a aethant ac

a ddaethant, pan wresogasai y dydd,
i d Isboseth ; ac efe oedd yn gor-

wedd ar wely ganol dydd.
6 Ac wele, hwy a ddaethant i

mewn i ganol y t, fel rhai yn
prynu gwenith ; a hwy a'i taraw-
sant ef dan y bummed asen : a

Rechab a Baanah ei frawd a ddiang-
asant.

7 A phan ddaethant i'r t, yr oedd
efe yn gorwedd ar ei wely o fewn
ystafell ei wely : a hwy a'i taraw-
sant ef, ac a dorasant ei ben ef, ac
a gerddasant trwy y gwastadedd ar

hyd y nos.

ant hwy, 1 Sara. xxxi. 7- ff^/d y dydd hion
—nid oeddynt wedi dychwelyd i Beeroth pan
yr ysgrifenw}'d yr hanes yma.

Adn. 4. Ac i Jonathan mab Saul'] Abrawd
Isboseth, yr oeddmab cloff o'i draed—yr hwn
y toresid ei ddau figwm ond odid wrth syrthio

o freichiau ei fammaeth, \\Tth iddi ffoi ar frys

Gibeah, pan ddaeth y newydd yno fod Saul
a Jonathan wedi eu Uadd gan y Philistiaid yn
Jezreel. Mab pum mlwydd oedd efe—y pryd
hyny, a deuddeg mlwydd a hanner yn awr,
trwy fod Isboseth wedi bod yn teyrnasu oddeutu
saith mlynedd a hanner ar ol ei dad, pen. ii.

10, 11. A'i emo ef oedd Mephiboseth—neu
Merib-baal : gwel ar 1 Cron. viii. 34. Dyben
y crybwylliad hwn am Mephiboseth yw dangos
pabeth a annogodd y ddau lofrudd hyn, Rechab
a Baanah, i ladd Isboseth ; canys ar ol ei ladd
ef, ni byddai neb ond y bachgcnyn cloíf hwn
wedi ei adael, yr hwn, o herwydd ei oedran a'i

gloffni, ydoedd yn hollol annghymwys i'r or-

sedd ; ac felly tybient y deuai yr holl frenhin
iaeth yn ddirwystr i Dafydd, ac y byddai iddo
yntau o ganlyniad eu gwobrwyo hwy yn
helaeth am eu gwaith.

Adn. 5. Ac efe oedd yn gorwedd ar wely
ganol dydd] I orphwyso oddiwrth wres yr
haul, yn ol arferiad cyffredin gwr mawrion
yn y gwledydd poethion, lle y mae y gwres
yn angherddol ganol dydd.

Adn. 6. Fel rhai ynprynu gwenith] Saes.

*ceisio gwenith,' yr hwn a gedwid yn nh y
brenin, ac a gludid oddiyno gan lywodraethwyr

Y fyddin yn ymborth i'r milwyr a'u hanifeil-

laid, y rhai a delid yn yr amseroedd hyny,
nid mewn arian, ond mewn eiddo. Dan yr
esgus yma gollyngwyd hwy i'r t, ac felly

aethant o ystafell i ystafell nes dyfod i'r fan lle

yr oedd v brenin yn gorwedd. A hwy a'i
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8 Ahwy a ddygasant ben Isboseth
at Dafydd i Hebron ; ac a ddywed-
asant wrth y brenin, Wele ben Is-

boseth mab Saul, dy elyn di, yr hwn
a geisiodd dy einioes di : a'r Argl-
wydd a roddes i'm harglwydd frenin
ddial y dydd hwn ar Saul, ac ar ei

had.
9 ^ A Dafydd a atebodd Eechab

a Baanah ei frawd, meibion Rim-
mon y Beerothiad, ac a ddywedodd
wrthynt, Fel mai byw yr Arglwydd,
yr hwn a ryddhaodd fy enaid o bob
cyfyngdra,

10 Pan fynegodd un i mi, gan
ddywedyd, Wele, bu farw Saul (ac

yr oedd yn ei olwg ei hun megys
un yn dwyn llawen-chwedl) mi a
ymaflais ynddo, ac a'i lleddais ef yn
Siclag, yr hwn a dyhiasai y rhodd-
aswn iddo obrwy am ei chwedl

:

11 Pa faint mwy y gwnaf i ddyn-
ion annuwiol a laddasantr cyílawn
yn ei d ar ei wely ? Yn awr, gan
hyny, oni cheisiaf ei waed ef ar

tarawsant ef dan y hummed asen] gwel ar

pen. ii. 23.

Adn. 7- A hwy a dorasant ei hen ef] Ac
a'i dodasant mewn sach gyda'r gwenith, fel y
gaUent ei ddwyn yn ddirgel at Dafydd ; ac a
gerddasant trwy y gwastadedd ar hyd y nos— Mahanaim i Hebron, yr hyn oedd belld^
80 milldir : gwel ar pen. ii. 8.

Adn. 8. Wele hen Isboseth mab Saul, dy
elyn di] Dywedent hyn i gyífroi digter Da-
fydd at Saul ac Isboseth, ac i wneyd yr anrheg

yn fwy derbyniol ganddo ef, mewn gobaith o

gael eu gwobrwyo a'u dyrchafu gan Dafydd
am eu gweithred ; a'r Arglwydd a roàdes
i'm harglwydd frenin—priodolai y ddau
lofrudd i Jehofa yr hyn a wnaethent hwy
eu hunain â dwylaw^ gwaedlyd !

Adn. 9. Fel mai hyio yr Arglwydd, yr
hwn a ryddhaoddfy enaid o hob cyfyngdra]
Priodola Dafydd hefyd ei hoU waredigaethau

i'r.Arglwydd ; ond yr oedd ef mor bell oddi

wrth gydnabod mai efe a roisai y llofruddion

hyn ar waith, nes y mae yu tyngu yma i'r Ar-
glwydd y mynai efe eu tori hwynt ymaith

oddiar y ddaear, mor wired ag iddo wneuthur
hyny â'r Amaleciad gynt, pen. i. 2, &c.

Adn. 10. Ac yr oedd yn ei olwg ei hun\
Fel yr ydych chwithau yn awr ; megys un yn
dwyn llawen-chwedl—tybiai yr AmaJeciad
hwnw ei fod yn dwyn newydd da i Dafydd, ac

y buasai yn Ilawen iawn ganddo glywed ei fod

ef wedi Uadd Saul, ac y gwobrwyai Dafydd ef

am ei newydd da. Mi a ymaflais ynado, ac

a'i lleddais ef—hyny yw, parodd i'w was

wncuthur hyny, yr hyn yn briodol oedd weith-

red Dafydd ei hun : gwel ar pcn. xii. 9.

Adn. 11. Pafaint mwy y gionafi ddynion
annuwiol a laddasant wr cyfiawn] Beth

bynag oedd cyflwr Isbosetl» yn ei berthynas &
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eich llaw chwi ? ac oni thoraf chwi
jmaith oddiar y ddaear ?

12 A Dafydd a orchymynodd i'w

lanciau ; a hwy a'u lladdasant hwy,
ac a dorasant eu dwylaw hwynt a'u

traed, ac a'% crogasant hiüy uwch-
ben y llyn yn Hebron. Ond pen
Isboseth a gymerasant hwy, ac a'i

claddasant yn meddrod Abner, yn
Hebron.

PENNOD V.

V!N"A holl Iwythau Israel a ddaeth-
ant at Dafydd i Hebron, ac a

lefarasant, gan ddywedyd, Wele, dy
asgwrn di a'th gnawd ydym ni.

2 Cyn hyn hefyd, pan oedd Saul
yn frenin arnom ni, ti oeddit yn
arwain Israel allan, ac yn eu dwyn

Duw ac â Dafydd, yr oedd efe yn gyfiawn neu
ddiniwed gyda golwg ar ei lofruddion, am na
wnaethai ddim iddynt hwy erioed i'w cyn-

hyrfu yn ei erbyn ; îe, yn hytrach, yr oedd
wedi dangos llawer o garedigrwydd iddynt
hwy, tjrwy eu dyrchafu i swyddau anrhydeddus
yn ei fyddin. Yn ei d ar ei wely—nid
mewn amddiífyniad iddynt eu hunain ar faes

y gì\'aed, nac i ddial gwaed eu cenedl, fel y
gallasai yr Amaleciad uchod ddadlu yn achos

Uofruddiad Saul ; ond Uaddasant hwy eu
brenin, yr hwa oedd o'u Uwyth hwy eu hun-
ain ; a gw naethant hyny yn ei dÿ, yr hwn oedd
ei gastell amddiffynol ; a phan yn cysgu yn
dawel ar ei welÿ, pryd nad oedd yn dysgwyl
dim drwg, nac yn barod i'w wrthsefyU. Ÿn
awr, gan hyny, oni cheisiafei waedefar eich

llaw chioi—trwy beri eich Uadd c\\và, megys
y Uaddasoch chwi ef? Buasai yn dda pe
gwnaethai Dafydd yr un modd â Joab am ladd
Abner ; canys feUy ni buasai ynddo un ym-
ddanghosiad o bleidgarwch, ac nis gaUasai neb
obeithio dianc yn ddigosp am y fath weithred-

oedd : a dichon mai yr arbediad o fywyd Joab
a hyfhaodd y ddau hyn i ladd Isboseth.

Adn. 12. A DaJ'ydd a orchymynodd i'îv

lanciau] Sef y gwr ieuainc yn ei fyddin
;

ac a dorasant eu diuylaw—â'r rhai y torasent

h^y ben Isboseth ; d'u traed—â'r rhai y rhed-

asent yn fuan i dywaUt gwaed, ac wedi hyny
i ddwyn y newydd galarus at Dafydd ; ac a'u
crogasant hwy uwchben y llyn yn Ilcbron—
sef y dwylaw a'r traed, yn ol rhai, am nad oedd
cyrtf meirw i fod yn grogedig ond hyd yr hwyr,
Deut. xxi. 23. Ond y mae yn debycach i'w

cyrff hwy hefyd gael eu dynoethi fel hyn am
ryw amser, i ddangos i bawb atgasi-wydd Da-
fydd at y fath weithred, ac er dychryn i ereiU.

Ondpen Isboseth—a gladdasant \\yry yn yr
un bedd âg Abner. Yr oedd y ddau wedi bod
yn cydymgynghori yn erbyn Dafydd am saith

mlynedd a hanner, ac feUy yr oedd yn ia\vn

gosod y ddau ben hyny yn yr un bedd, i gyd-
orwedd mewn dystawrwydd.

PEN. V. Adn. 1. Yna holl hcythau Israel
a ddaethant at I)afydd] Sef henuriaid Israel,

i mewn : a dywedodd yr Arglwydd
wrthyt ti, Ti a borthi fy mhobl Is-

rael, a thi a fyddi yn flaenor ar Israel.

3 Felly holl henuriaid Israel a
ddaethant at y brenin i Hebron : a'r

brenin Dafydd a wnaeth gyfammod
â hwynt yn Hebron, gerbron yr Ar-
glwydd ; a hwy a eneiniasant Da-
fydd yn frenin ar Israel.

4 ^ Mab deng mlwydd ar hugain
oedd Dafydd pan ddechreuodd
deyrnasu ; a deugain mlynedd y
teyrnasodd efe.

5 Yn Hebron y teyrnasodd efe ar

Juda saith mlynedd a chwe mis : ac

yn Jerusalem y teyrnasodd efe dair

blynedd ar ddeg ar hugain ar holl

Israel a Juda.
6 ^ A'r brenin a'i wr a aethant i

fel cenadau dros bob UAvyth, adn. 3. Yr oedd
Isboseth eu brenin, ac Abner eu tywysog, wedi
marw ; a chan nad oedd ganddynt obaith am
aUu cynal brenhiniaeth wahanoi, gwelsant mai
gweU oedd iddjTit ymostwng i awdurdod Da-
fydd. Wele, cly asgwrn di á'th gnaicdydym
ni—yr ydym yn frodyr i ti, neu o had Abra-
ham, Isaac, a Jacob, fel tithau ; ac feUy yr

oedd yn unol â chyfraith Dduw iddynt ei osod

ef yn frenin arnynt, Deut. ^^-ii. 15.

Àdn. 2. Cyn hyn hefyd, <5'c ] Y mae gan-

ddynt dri rhesT\-m da yma, feí y sylwa Clarke,

am osod Dafydd yn frenin arnynt : (1) Eifod
o'u cenedl hwy, adn. 1. (2) Mae efe oedd ar-

weinydd Uwyddiannus byddinoedd Israel yn
amser Saul gynt. (3) À bod yr Arglwy'dd

wedi ei ddewis ef i fod yn fugaü neu frenin

iddynt. Gwyddent yr ÌioU bethau hyn o'r

blaèn ; ond yn awr y daethant i weithredu yn
ol eu gwybodaeth.

Adn. 3. A'r brenin Dafydd a wnaethgyf-
ammod â hicynt] I'w Uywodraethu hwy yn
ffyfia^yn yn ol cyfraith yr Arglwydd o'i du ef,

ac i fod yn ddarost^-ngedig a fí'yddlon iddo ef

o'u tu hwvthau ; a dichon fod maddeuant o'u

troseddaublaenorol hwy o bob ochr )-n g\-n-

wysedig hefyd yn y cyfammod hwn. A hicy

a'eneiniasa'nt Dafyddyn frenin ar Israel—
dyma y drvdedd waith iddo ef aael ei eneinio

:

(Ì) Gân Samuel, 1 Sam. xvir 13; (2) Pan
dderbyniwyd ef yn frenin gan wr Juda, pen.

ii. 4 ; (3) Ác yn aMr, pryd y g^raaed yr un
peth gan hoU Iwythau ereiU Israel.

Adn. 4, 5. Mab deng mlicydd ar hugain

oedd Dafydd ] Pan ddechreuodd efe deymasu
ar Juda, pen. ii. 4, saith mlynedd a hanner

cyn y pryd hyn ; a hyny oedd oed Crist, yr

\\vn\\v ôedd Dat'ydd yn gysgod o hono, pan
ddechreuodd }Titau ar ei weinidogaeth gy-
hoeddus, Luc. iii. 23. A deugain mìynedd y
teyrnasodd efe—yn y cwbl, rìiwng y ddau
yspaid, ar Juda ac ar Israel. Cyfeirir yma at

gyfanrif y blynyddoedd cpjlawn ; canys

gwelwn oddiwrth adn. 5 iddo ef deyrnasu chwe
mis yn rhagor.

Adn. 6. A'r brenin a'i wr a aethant i

Jerusalem] Ei rvfelgvrch cvntaf ef, ar »1 ei

307



Ennill 2 SAMUEL T. Jerusalem.

Jerusalem, at y Jebusiaid, preswyl-
wyr y wlad : y rhai a lefarasant
wrth Dafydd, gan ddywedyd, Ni
ddeui di yma, oni thyni ymaith y
deillion a'r clofEon : gan dybied,
Ni ddaw Dafydd yma.

7 Ond Dafydd a ennillodd amddi-
ífynfa Seion: hòno yiu dinas Dafydd.

8 A dywedodd Dafydd y dwthwn
hwnw, Pwy bynag a elo i fyny i'r

gwter, ac a darawo y Jebusiaid, a'r

cloffion, a'r deillion, y rhai sydd gas

"WTieyd yn frenin ar hoU Israel, oedd yn erbyn

y rlian hòno o Jerusalem ag ydoedd yn nwylaw
y Jebusiaid : gwel ar Jos. xv. 63. Ni thybiodd
Dafydd fod yn iawniddo wneyd hyno'rblaen,
am nad oedd y rhan hon o Jerasalem, eiddo

])riodolBenjamin, yn perthyn i'w frenhiniaeth

ef hyd yn awr. Ÿ rhai a lefarasant lorth

Dafydd—pan ddaeth efe a'i fyddin i ymosod
ar dr nexi amddiftynfa Seion. Ni ddeui di

yma, oni tìiyni ymaith y ddllion a'r cloffion—nid oes braidd un ran o'r ysgrythyrau sant-

aidd wedi dyrysu y berniaid yn fwy na'r

frawddeg hon. Y Lxx a'i cyfieithant, ' Ni
ddeui di yma, canys y deillion a'r cloflìon a'th

gadwant di allan ;' a dyma yr ystyr a roddir

i'r geiriau yn Meibl Coverdale, a argraffwyd

yn 1535. Ond pwy a feddylir \ATth y deillion

a'r cloffion hyn? (1) Tybia rhai mai nifer o

òobl ddeillion a chloffion, neu hen filwyr

clwyfedig a methedig, a feddylir, y rliai a

osodasai y Jebusiaid ar y muriau y pryd hyny
o ddirmyg ar fyddin y brenin, ac mewn diys-

tyrwch o honynt, gan dybied yn rhyfygus fod

y fath filwyr a'r rhai hyny yn ddigonol i gadw
Dafydd a'i wr oddiwrth y fath amddiffynfa
gadarn. (2) Tybia ereill mai duwiau amddi-
ffynol, neu ddelwau pres, a olygir, y rhai a

osodesid yma a thraw ar hyd y tr, ac i'r rhai

yr ymddiriedasai y Jebusiaid gadwaeth eu
dinas. Arferai yr Israeliaid ddiystyra y rhai

liyn, a'u galw yn dduwiau â llygaid ganàdynt,
ond heb allu gweled ; a thraed ganddynt, ond
heb allu cerdded. Fel pe dywedasent, Bydd
i'r duwiau, y rhai a elwi di yn 'ddeiUion a

chloffion,' ein hamddiffyn ni rhagot ; a rhaid i

ti eu gorchfygu hwynt, cyn y gelli ein gorch-

fygu ni. iW ddaw JDcifydd yma—er nad
oedd ond deiUion a chloffion wedi eu gosod fel

rhith íüwyr i amddiffyn y lle.

Adn. 7. Ond Dafydd a ennillodd amddi-

ffynfa Seionl Lle cadarn o'r tuallan i'r ddinas

;

hono yw dinas Dafydd—Ue yr adeiladodd

efe d i breswylio ynddo ; ac felly galwyd y
rhan hòno o Jerusalem yn ddinas Dafydd o

hyny allan.

Adn. 8. Pwy hynag a elo ifyny i'r yiüter]

A ddringo i ben yr amddiffynfa Ile yr oedd y
deillion a'r cloffion wedi eu gosod. Tybia
rhai mai cafn ar ben yr amddiffynfa hon oedd

y gwter ; ac ereill, mai ffos dan-ddaearol
ydoedd, i drosgiwyddo dwfr a budreddi allan o

lioni, ar hyd yr hon yn unig y gallent obeithio

myned i'r fan Ile yr oedd y deilìion a'r cloffion

yn aros. Ac a darawo y Jebusiaid—sef y
deiUion a'r rloffiou o honynt, at v rhai y cyf-
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gan enaid Dafydd, himiw fydd
hlaenor. Am hyny y dywedasant, Y
dall a'r cloff ni ddaw i mewn i'r t.

9 A Dafydd a drigodd yn yr am-
ddiffynfa, ac a'i galwodd hi, Dinas
Dafydd. A Dafydd a adeiladodd
oddiamgylch, o Milo ac oddimewn.

10 A Dafydd a aeth rhagddo, ac
a gynyddodd yn fawr ; ac Arglwydd
Dduw y lluoedd oedd gydag ef.

11 *^ A Hiram brenin Tyrus a an-
fonodd genadau at Dafydd, a choed

eiriwyd yn adn. 6 ; neu, a darawo rai o drigol-

ion y ddinas. Y rhai sydd gas gan enaid
Dafydd—tybia rhai fod hyn yn brawf amlwg
mai eilunod y Jebusiaid a feddylir wrth y
deillion a'r cloffion yn adn. 6 ; canys yr oedd
Dafydd yn ddiau yn casâu eilunod, tra nas
gallai byth gasâu dynion am eu bod yn ddall

a chloff. Ond gellir dywedyd dau beth mewn
atebiad i hyn : (1) Fod y Jebusiaid deillion a
chloffion eu hunain ond odid wedi sarhau Da
fydd a chablu Duw, ac y gallai Dafydd am
hj'ny fod yn eu casâu hwynt yn jr un ystyr

ag y dywed efe yn fynych yn ei salmau ei fod

yn casâu y rhai drygionus ; hyny yw, ei fod

yn casâu eu ffyrdd, eu tueddiadau, a'u gweith-

redoedd. Ond, (2) Gall y geiriau gwreiddioî,

a diamau y dylent, gael eu cyfieithu, fel y gwna
y LXX, 'y rhai sydd yn casâu enaid Dafydd.'

Hwnw fydd blaenor—nid yw y geiriau hyn
yn y wreiddiol, ond dodwyd hwy i mewn yn
briodol yma o 1 Cron. xi. 6, lle y ca-wTi mae
Joab a esgynodd gyntaf, ac a wnaed yn ben ac

yn dywysog. Am hynyy dywedasant, Ydall
a'r cloff ni ddaw i newn i'r t—rhoddir tri

ystyr i'r geirian hyn : (1) Y Jebusiaid addy-
wedasant am eu duAviau, y rhai a alwai Dafydd
yn ddeillion a chloffion, os nad amddiffnent
hwy y ddinas rhag Dafydd, na chaent ddyfod

i'w t neu eu teml byth drachefn. (2) Neu
dywedai Dafydd a'i gyfeillion na chai y duwiau
ddyfod i'r t, neu i amddiffynfa Seion : yn Ile

iddynt hwy gau Dafydd allan, y cauid hwy en

hunain allan am bytli. (3) Neu gall mae yr

ystyr yw, fel ar ymyl y ddalen, tarewid hwynt
fel hyn ' am iddynt ddywedyd, sef y dall a'r

cloff, Ni ddaw [Dafydd] i mewn i'r t.'

Adn. 9. A Dafydd a adeiladodd oddiam-
gylch] Trwy nad oedd yr amddiffjTifa yn
ddigon helaeth i gynwys y llys ; o Milo—
tybia rhai mae Ile o gydgynulliad cyhoeddus

ar achosion gwladol oedd Milo, sef math ar

gynghord, neu ynte arfd cadarn : gwel ar

Barn. ix. G. Tybia ereill mai ffos ydoedd o

amgylch amddiffynfa Seion, i'w gwahanu oddi

wrth y rhan arall o'r ddinas, am y dywedir i

Dafydd adeiladu o Milo ac oddimewn—sef tu

fewn i'r fibs neu y cylch ag ydoedd o amgylch

yr amddiftynfa.

Adn. 10. Ac Arglwydd Dduw y lluoedd]

Yr liM-n sydd yn Ily'wodraethu holl luoedd nef-

oedd a daear ; oedd gydag ef—yn ei fenditliio

ac yn ei gyfai'wyddV yn ei hoÜ anturiaethau_,

yr Ìiyn oedd yr achos o'i holl ragoriaeth, ei

gynydd, a'i fawredd, yn wladol a chrefyddol.

Adu. 11. A Hiram brenin Tyriis] Tyrus
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cedr, a seiri prenau, a seiri meini :

a liwy a adeiladasant d i Dafydd.'
12 A gwybii Dafydd i'r Arglwydd

ei sicrhau ef yn frenin ar Israel, a

dyrchafu o hono ei frenhiniaeth ef

er mwyn ei bobl Israel.

13 ^ A Dafydd a gymerodd eto

ordderchwragedd a gwragedd o

Jerusalem, wedi iddo ddyfod o

Hebron : a ganwyd eto i Dafydd
feibion a merched.

14 A dyma enwau y rhai a anwyd
iddo ef yn Jerusalem ; Sammua, a
Sobab, a Nathan, a Solomon,

15 Ibhar hefyd, ac Elisua, a Ne-
pheg, a Japh'ia,

16 Elisama liefyd, ac Eliada, ac
Eliphalet.

17 % Ond pan glybu y Philistiaid

iddynt eneinio Dafydd yn frenin ar

ydoedd ddinas fawr, ac enwog am ei marsiand-
îaeth, yn sefyll ar lan Mor-y-canoldir, yn Uwytli

Aser, yn y pen gogleddol i wlad Canaan. Wrth
glywed fod Dafydd yn bwriadu ymsefydlu yn
Jerusalem, efe a anfonodd seiri a defnyddiau i

adeiladu palas iddo. Tybia GiU mai mab i h'WTi

oedd yr Hiram ag y sonir am dano yn amser
Solomon : gwel 1 Bren. v. 1, &c.

Adn. 12. A gwybu Dafydd i'r Arglwydd
ei sicrhau efynfrenin ar Israel] Yn gystal

ag ar Juda o'r blaen : hyny yw, cafodd sicr-

wydd o hyn trwy fod yr Arglwydd yn ei Iwyddo
ac yn ei fendithio yn mhob dim. A dyrchafit
o hono ei frenhiniaeth ef er mwyn ei hobl

Israel—nid er dyrchafiad a mawTedd i Dafydd
ei hun, ond er lles a mawredd i'w bobl Israel.

Adn. 13. A Dafydd a gymerodd eto or-

dderchioragedd a gwragedd \ Yr oedd ganddo
chwech wragedd eisioes, pen. iii. 2—5, heblaw
Michal mercli Saul ; a gellid meddwl fod hjTiy

yn ddigon iddo, a gormod o bump. Ond yr

oedd amlwreigaeth yn arferiad yn yr oesoedd

hyny, ac y mae felly eto yn ngwledydd y
dwyrain, yn enwedig gan frenhinoedd a thy-

wysogion ; ac ymollyngodd Dafydd i'r un
arferiad, er fod hyny yn groes i orchymyn
,penodol Duw, Deut. xvii. 17- Y mae aml-
wreigaeth yn annaturiol ynddo ei hun, fel y
sylwa Clarke, gan fod 14 o wrywod yn cael eu
geni yn y cyftredin ar gyfer pob 13 o fenywod.
Y gordderchwragedd hyn oeddynt fath o îs-

wragedd dan y gwragedd ereiU. Yr oedd aml-
wreigaeth yn cael ei ystyried bob amser fel

doethineb gwladyddol mewn brenhinoedd, er

enniU mwy o blant, y rhai, wrth eu priodi i deu-
luoedd gaUuog, a aUent gryfhau eu dylanwad
hwy, ac eangu eu hawdurdod ; ac ymddengys
mai hyn oedd y rheswm paham y c}merth
Dafydd gynifer o wragedd. Modd bynag, nis

geUir cyfiawnhau Dafydd yn hyn, a rhaid i ni

edrych arno fel un o'i ftaeieddau ef. Jcru-
salem—neu yn Jerusalem, 1 Ci'on. xiv. 3.

Adn. 14— IG. A dyma eìucan y rhai a
antrjfd iddo ef yn Jerusalem] Yn chwanegol
at y rhai a aneUd iddo yu Hcbrou, peu. iii.

Israel, yr holl Philistiaid a ddaeth-
ant i fyny i geisio Dafydd. A Da-
fydd a glybu, ac a aeth i waered i'r

amddiífynfa.
18 A'r Philistiaid a ddaethant, ac

a ymdaenasant yn nyffryn Pephaim.
19 A Dafydd a ymofynodd â'r Ar-

glwydd, gan ddywedyd, A âf fì i

fyny at y Philistiaid? a roddi di

hwynt yn fy llaw i ? A'r Arglwydd
a ddywedodd wrth Dafydd, Dos i

fyny : canys gan roddi y rhoddaf y
Philistiaid yn dy law di.

20 A Dafydd a ddaeth i Baal-
perasim ; a Dafydd a'u tarawodd
hwynt yno ; ac a ddywedodd, Yr
Arglwydd a wahanodd fy ngelynion
o'm blaen i, megys gwahanu dyfr-
oedd. Am hyny y galwodd efe enw
y lle hwnw, Baal-perasim.

2—5. Unarddeg a enwir )Tna, ac feUy )-n yr
Hebraeg; ond y mae y Lxx }ti enwi 24, tnvy
gymeryd i mewn fe aUai blant y gordderch-

wragedd, neu rifo y merched yn gystal a'r

meibion.

Adn. 17- Ond pan glybii y Philistiaidy

í^'c] Tra yr oedd Israel yn ddwy blaid dan
Isboseth a Dafydd, ac mewn rhyfel gartrefol

à'u gilydd, yr oedd y PhiUstiaid yn aros }ti

Uonydd, gan obeithio y dyfethent hwy eu
gilydd ; ond ar ol clywed ddarfod uno Juda ac

Israel dan lywodraeth Dafydd, ac iddo orch-

fygu y Jebusiaid, tybiasímt fod }ti Uawn bryd
iddynt geisio ei ddarostwng ef cyn iddo ym-
sefydlu ac jnngryfhau yn ei frenhiniaeth

newydd. A Dafydd a glybu, ac a aeth i

icaered i'r amdäiffynfa—fel y gaUai barotoi

ei fyddinoedd i gyfarfod à'r gelynion. Tybia
rhai mai y pryd hyn y cyfansoddodd Dalydd
yr ail Salm.
Adn. 18. Yn nyffryn líephaim] A el\^-ir

' glyn y cawTÌ,' Jos. xv. 8; Ue ya agos i Jeru-

síüem, du y gorUowin iddi.

Adn. 19. A Dafydd a ymofynodd ur Ar-
glicydd] Ond o<lid trwy Abiathar yr archoft-

eiriad. Yr oedd efe yn ei ystyried ei hun fel

cadben dan Dduw yn ymladd rhyfeloedd }T
Arglwydd ; ac am hyny ni fynai fyned gam
yn mlaen ond yn ol cyfarwyddyd ei Bon-cad-
fridog. Dos i fyny— fel liyn efe a gafotld

orchymyn gan Dduwi fyned yn erbyn y Phil-

istiaid, ac addewid o fuddugoliaeth sicr amynt.
Adn. 20. Yr Arghct/dd a rcahanodd fy

ngelynion o'm blaen i] Fel hyn efe a briodoía

y fuddugoliaeth i Jehofa, heb yr hwTi nis

gallai ef wneuthur dim ; megys gwahanii
dyfroedd—a i-edent yn erbyn craig, rhan o'r

tu yma iddi, a rhan o'r tu arall. líaal-perasim
—neu ' faes y gwahaniadau.' FeUy y galw-
odd Dafydd y lle yn awr, i fod yn goftad\\T-

iaeth o'r modd y gw ahanodd ac y rhwygodd yr
Arglwydd ei elynion o'i flaen ef.

Àdn. 21. Ac yno y gadawsant hwy eu
dclwau] Arfeitii y rhan fwyaf o'r hen gen-

licdloedd uvmervd cu duwiau ir\da hwvnt i*r
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21 Ac yno y gadawsant hwy eu
delwau ; a Dafydd a'i wr a'u llosg-

odd hwynt.
22 ^ A'r Philistiaid eto a chwa-

negasant ddyfod i fyny, ac a ym-
daenasant yn nyífryn Rephaim.

23 A Dafydd a ymofynodd â'r Ar-
glwydd ; ac efe a ddywedodd, Na
ddos i fyny : amgylchyna o'r tu ol

iddynt, a thyred arnynt hwy gyfer-
byn a'r morwydd.

24 A phan glywech drwst cerdd-
ediad yn mrig y morwydd, yna
ymegnîa : canys yna yr Arglwydd
a â allan o'th flaen di, i daro gwer-
syll y Philistiaid.

25 A Dafydd a wnaeth megys y
gorchymynasai yr Arglwydd iddo
ef ; ac a darawodd y Philistiaid o
Geba, hyd oni ddelech i Gazer.

rhyfel, i'w hamddiflFyn hwynt ; ac mewn efel-

ychiad iddynt cymerodd yr Israeliaid unwaith
yr arch i'r maes, a choUasant hi, 1 Sam. iv. 3,

&c. A Dofydd a'i wr à'u llosgodd hiüynt

—yn ol gorchymyn Duw, Deut. vii. 5. Ond
gwelwch y gwahaniaeth rhwng yr arch a'r

delwau hyn ! Pan syrthiodd yr arch i ddwy-
law y Philistiaid, hi a'u hysodd hwynt ; eithr

pan syrthiodd y delwau hyn i ddwylaw yr Is-

raeliaid, nis gallent eu niweidio hwy, na'u

hachub eu hunain rhag cael eu llosgi.

Adn. 22. AW Phüistiaid eto a chwanegas-
-mit ddyfod i fyny'\ A dywed Josephus fod

rhif eu milwyr y tro hwn yn gymaint deir-

gwaith a'r tro cyntaf
Adn. 23. A Dafydd a ymofynodd âW Ar-

glwydd'\ Er i Daíydd orchfygu y Philistiaid

y tro o'r blaen, eto nid âi efe i fyny y tro hwn
heb gyfarwyddyd eilwaith oddiwrth Dduw

;

"Canys gwyddai mai yn ei law ef yn unig yr

oedd y fuddugoliaeth. Na ddos i fyny—ar

dy gyfer i wyneb y Philistiaid ; amgylchyna
d'r tu ol iddynt—lle nad ydynt yn dy ddys-

gwyl. Lle y gellir defnyddio moddion a

doethineb dynol ni weithreda Duw hebddynt.

Gyferbyn ÍCr morwydd—y rliai a dyfent yn
nyffryn Rephaim, ac yn agos i ba rai y gwer-

syllai y Philistiaid.

Adn. 24. A phan glywech drwst cerdded-

iad] Arabaeg, ' trwst camau meirch ;

' neu,

fel y gellir cyfieithu y wreiddol, ' trw.st symud-
iad

;
' neu y.sgydwad mawr yn mhlith dail y

coed, yn cael ei achosi ond odid gan wynt cryf.

Yn mrig y morioydd— neu yn 'nechre y
morwydd,' .sefyn y rhes flaenaf, neu y nesaf ato

ef wrth iddo fyned tua'r goedwig. Yna
ymegrìia—i daro y Philistiaid. Pa un bynag
ai naturiol ai goruwchnuturiol oedd y trwst

hwn, yr oedd yn arwydd i Dafydd ymegnio

fel pe buasai y fuddugoliaeth yn ymddibynu
ar oi fedrusrwydd ef ei hun, ac yn brawf y
rhoddai yr Arglwydd wersyll y Philistiaid ar

yr ainmod hòno yn ei law ef

Adn. 2.5. A Dafydd a wnaeth megys y
gorchymynasai yr Àrglwydd iddo ef] Efe a

ufyddíiaodd yn fanwí i gYfamyddiadau yr
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PEraoD yi.

A CHASGLODD Dafydd eto yr
holl etholedigion yn Israel,

sef deng mil ar hugain.
2 A Dafydd a gyfododd, ac a aeth,

a'r holl bobl oedcl gydag ef, o Baale
Juda, i ddwyn i fyny oddiyno arch
Duw ; enw yr hon a elwir ar enw
Arglwydd y lluoedd, yr hwn sydd
yn aros arni rhiung y cerubiaid.

3 A hwy a osodasant arch Duw
ar fèn newydd ; ac a'i dygasant hi o
d Abinadab yn Gibeah : Uzzah
hefyd ac Ahio, meibion Abinadab,
oedd yn gyru y fèn newydd.
4 A hwy a'i dygasant hi o d

Abinadab yn Gibeah, gydag arch
Duw ; ac Ahio oedd yn myned o
flaen yr arch.

Arglwydd, a llwyddodd yn y cwbl yn ol ei

ewyllys. Geha—neu Gibeon, 1 Cron. xiv.

16, i ba le y ffoisent ; hyd oni ddelech i

Gazer— oddeutu 12 milldir i'r gogledd-or-

Uewin o Gibeon.

PEN. VI. Adn. 1. A chasglodd Dafydd
eto] Megys y casglasai efe o'r blaen yn erbyn

y Philistiaid
; yr holl etholedigion yn Israel

—sef y gwr ieuainc cryfaf a dewraf i amddi-
ffyn yr arch, os ymosodai y Philistiaid arnynt;

sefdeng mil ar hugain—dywed y lxx 70,000.

Ar ol i Dafydd orchfygu y Philistiaid, a

sefydlu heddwch, meddyliodd mai ei ddyled-

swydd ydoedd cj^rchu yr arch i'w ddiiaas ei

hun, a'i gosod yno mewn Ue anrhydeddus, er

mwyn cynal addoliad sefydlog a rheolaidd i

Dduw Israel.

Adn. 2. O Baale Juda] Neu i Baale Juda,

fel ei darllenir yn 1 Cron. xiii. 6. Gelwir y lle

hwn hefyd Baalah, a Ciriath-jearim, Jos. xv. 9.

/ ddwyn i fyny oddiyno arch Duw—canys

yr oedd yr arch wedi bod bellach yn Ciriath-

jearim am oddeutu 46 o flynyddau : gwel ax

1 Sam. vii. 2. Emo yr hon a elwir ar enw
Arglwydd y lluoedd—hyny yw, 'yr hon a

elwir arch Arglwydd y Uuoedd ;

' neu, 'o flaen

yr hon y gelwir ar emv Arglwydd y Uuoedd.'

Yr hwn syddyn aros arni rhwngy cerubiaid

—fel y Secina dwyfol : gwel ar Exod. xxv. 22.

Adn. 3. A hwy a osodasant arch Duw ar

ýen newydd] Feì y gwnaetliai y Philistiaid

gynt, 1 Sam. vi. 11. Ni wyddai y rhai hyny
ddim gwcU ; ond dylasai Dafydd ac Israel

wybod mai ar ysgwyddau y Cohathiaid yn

unig yr ocdd i gacl ei dwyn, Num. vii. 9. Ac
aH dygasant hi o d Abinadab yn Gibeah—
neu ' yn y bryn' yr hyn yw ystyr y gair

(jiheali yuia ; canys yr oedd t Abinadab ar

fryn yn ('iriath-jearim, 1 Sam. vii. 1. Uzzah

hcfyd ac Ahio—yn 1 Sam. vii. 1 dywedir

iddynt santeiddio Eleazar, mab Abinadab, i

gadw yr arcli ; ond dichon fod Ekiazar ac Abi-

nadab yn awr wedi níar\í-, a bod gofal yr arch

ar y ddau l'rawd ieuangaf hyn.

Àdn. 4. A hwy a'i dygasant hi] Sef y fèn
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5 Dafydd hefyd a holl d Israel

oedd yn chwareu gerbron yr Ar-
glwydd, â phob offer o goed ífynid-

wydd, sef á thelynau, ac â nablau,

ac â thympanau, ac ág udgyrn, ac

â symbalau.
6 ^ A phan ddaethant i lawr-

dyrnu Nachon, Uzzah a estynodd
ei law at arch Duw, ac a ymaflodd
ynddi hi ; canys yr ychen oedd yn
ei hysgwyd.

7 A digofaint yr Arglwydd a lid-

iodd wrth Uzzah : a Duw a'i taraw-

newydd, âg arch Duw arni ; ac Ahio oedd yn
myned o flaen yr arch—gan arwain yr ychen
a lusgent y fèn.

Adn. 5. Yn chwareu gerhron yr Argl-
wyddl Sef gerbron yr arch, yr hon oedd
arv\ydd o'i bresenoldeb ef ; âphob offer o goed
ffynidwydd—neu ' â'u holl nerth,' íel y gellir

cyfieithu y wTeiddiol, ac fel ei darllenir yn
1 Cron. xiii. 8. Dichon fod rhai o'r oíferynaii

hyn wedi eu gwneuthur, mewn rhan, o goed
ffynidwydd ; eithr y lleill oeddynt o arian neu
bres.

Adn. 6. A phan ddaethant i lawr-dyrnu
Nachon\ Neu Chidon, 1 Cron. xiii. 9 : dau
enw ar yr un dyn, neu ar yr un lle, yr hyn a

ddygwj'dda yn fynych. Uzzah a estynodd ei

laiü—a ymaflodd yn yr arch i attal iddi syrthio

oddiar y fèn ; canys yr ychen oedd yn ei

hysgiüyd—neu, fel y mae Bochart a Waterland
yn ei gyfieithu, ' yr ychen a lynasant yn y llaid,'

neu, 'a syrthiasant.'

Adn. 7. A digofaint yr Arglwydd a lid-

iodd wrth Uzzah] herwydd ei amryfusedd,
neu ei fyrbwylldra rhyfygus, yn cyffwrdd â'r

arch ; a Duw aH tarawodd ef—ond odid â
mellten, neu dàn o'r nefoedd ; ac efe afufario
yno—mewn eiliad, tra yr oedd ei law ar yr

arch ! Gall hyn ymddangos yn greulondeb,

wrth ystyried fod ei amcan ef yn ddaionus, ac

nad oedd ei drosedd yn un mawr. Ond dylem
gofio fod dynion yn farnwyr annghymwys ar

ymddygiadau Jehofa ; a bod barnedigaethau
Duw bob amser jn gyfiawn, er y gallant fod

weithau yn dywyll i ni. Tybia rhai mai am
nad oedd efe yn Lefiad y líaddwyd ef : ond
gallwn feddwi ei fod ef o Iwyth Lefi, trwy ei

fod yn frawd i Eleazar, yr hwn a santeiddiwyd
i ofalu am yr arch, 1 Sam. vii. 1. Ond a
chaniatâu ei fod yn Lefiad, yr oedd yn euog o

amrai feiau : (1) Peidio dwjTi yr arch ar ei

ysgwyddau gyda'i frodyr, (Num. vii. 9,) gan
edrych ar ei esmwythdra ei hun yn fwy nag ar

ei ddyledswydd tuag at Dduw a'i arch.

(2) Cyffwrdd â'r arch, yr hjn a waherddid
hyd yn nod i'r Lefiaid dan boen marwolaeth,
Num. iv. 15—20. (3) Meddwl ei hun mor
aantaidd a chymhwys i'r gwaith a neb o'r

offeiriaid, o hervifydd i'r arch fod cyhyd dan ei

ofal ef yn Ciriath-jearim. (4) Diftyg ffydd
yn ngallu Duw, neu yn ei bresenoldeb ef gyda'r
arch, fel pe nas gallasai efe ei chadw hi rhag
syrthio heb ei gymhorth ef. A gallwn feddwl,
yn (5) Mai Uzzah a gynygiodd gyntaf ddwyn
yr axch ar/èn, yn Ue ar ysgwyddau ; ac i

odd ef yno am yr amryfusedd hyn ;

ac efe a fu farw yno wrth arch Duw.
8 A bu ddrwg gan Dafydd am

i'r Arglwydd rwygo rhwygiad ar
Uzzah : ac efe a alwodd y lle hwnw
Peres Uzzah, hyd y dydd hwn.

9 A Dafydd a ofnodd yr Arglwydd
y dydd hwnw ; ac a ddywedodd, Pa
fodd y daw arch yr Arglwydd ataf fi ?

10 Ac ni fynai Dafydd fudo arch
yr Arglwydd ato ef i ddinas Da-
fydd : ond Dafydd a'i trôdd hi i d
Obed-edom y Gethiad.

Dduw ei gospi ef yn y ffordd a nodwyd am yr
holl feiau hyn yn nghyd. Pe gadawsai Duw
iddo gyffwTdd â'r arch yn ddigosp, coUasai

dynion eu parch iddi hi, ac i'r wasanaeth sant-

aidd ag ydoedd jtingln â hi ; ac yr oedd ei farw-

olaeth ef, fel y sylwa y Parch. James Hughes,
' yn gerydd ac yn rhybydd i Dafydd, i'r offeir-

iaid, ac i holl Israel ; ac yn wir i bawb eto a
ymyront âg achos Duw yn annghyfreithlawn,

yn afreolaidd, ac heb fod hyny yn perthyn
iddynt.' Gwel ei Nodau ar y lle. Fel hjTi,

wedi y cwbl, y mae myfj o ddaioni nag o

doster i'w weled yma yn ymddygiad Duw

;

canys cyfyngwyd ei doster ef at un dyn, tra y
mae y daioni a'r lles o hono yn cyraedd at holl

ddynolryw hyd ddiwedd y byd. Ac er î

Uzzah bechu 'pechod i farwolaeth,' o ran y
corff; ai nid alhra feddwl ddarfod i drugaredd
Duw gael ei hestyn ar yr un pryd i'w enaid
ef ? gwel ar 1 loan v. 16, 17-

Adn. 8. A hu ddrwg gan Dafydd] Hyny
yw, efe a ymofidiodd, yn gystal am y pechod»

ag am farn drom Duw arno, tr\vy yr hyn y
siomwyd eu dysgwyliadau ac yr attaliwyd eu
gorfoledd. Ani i'r Arglwydd runjgo rhicyg-

iad ar Uzzah—trwy ei dori ef ymaith fel h^Ti

oddiwrth gynuUeidfa Israel ; neu dichon fod

yr Arglwydd ^edi gìvneyd rliyw rwygiad ar ei

^o?;^ ef trwy y fellten a'i tarawsai. Yr oedd
yn ddrwg gan Dafydd fod un achos o'r fatb

rwygiad neu ddinystr wedi cymeryd lle ; ac fe

allai ei fod yn ofni y byddai raid iddo ^Titau

ei hun ddyoddef am beidio gofalu yn well yn
nghylch cludiad yr arch. Ac efe a ahcodd y
lle hionw Peres Uzzah—neu 'KwygiadUzzah,*
yn goffadwriaeth am y fam arswydus hon, fei

y byddai i'r Lefiaid a phawb ereill gymeryd
rhybydd oddi-wTtho ef yn nghylch yr ia^vn gyf-

la^^Tiiad o'u dyledswydd.
Adn. 9. A Dafydda ofnoddyr Arglwydd

y dydd hionw] Ehag ei fod ef ei hun mewn
perygl, am na wyddai pa fodd i'w chludo yn,

ddiogel ; neu ofnai, wedi ei mudo, y cyffyrddai

rhywrai â hi yn fynych, ac y lladdai yr Ar-
glwydd hwynt am hyny, megys y lladdasai efe

Uzzah yn a^wT.

Adn. 10. Ac nifynai Dafydd fiido arch
yr Arglwydd ato ef\ I Jerusalem )ti awr,

eithr i ryw le arall dros ycliydig, fel y gallai

weled pabethfyddai y canlyniad ; ondDafydd
a'i tródd hi i d Obed-edom—yT hwn ydoedd
gerllaw. Yr oedd yr Obed-edom hwa yn Lef^
iad, 1 Cron. xv. 18, ac felly jtit addas i }Tn-

ddiried yr arch i'w ofal. Y Gethiad—sei^
311
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11 Ac arch yr Arglwydd a arhos-
odd yn nh Obed-edom y G-ethiad

dri mis : a'r Arglwydd a fendith-

iodd Obed-edom a'i holl d.
12 •j]' A mynegwyd i'r brenin Da-

fydd, gan ddywedyd, Yr Arglwydd
a fendithioddd Obed-edom, a'r hyn
oll oedd ganddo, er mwyn arch Duw".
Yna Dafydd a aeth, ac a ddyg i fyny
arch Duw o d Obed-edom, i ddinas
Dafydd, mewn llawenydd.

f 13 A phan gychwynodd y rhai

oedd yn dwyn arch yr Arglwydd
chwech o gamrau, yna efe a oífrym-

odd ychen a phasgedigion.
14 A Dafydd a ddawnsiodd a'fc

holl egni gerbron yr Arglwydd ; a

brodor o Gath-rimmon, yr hon oedd un o ddin-

, asoedd y Lefiaid, yn perthyn i feibion Cohath,

Jos. xxi. 24.
* Adn. 11. Dri mis\ Ar ol rhoddi yr arch

dan ofal Obed-edom, aeth Dafydd a'i wr i'w

cartrefleoedd, Ue yr arosasant am dri mis cyn
dyfod yn ol i gwblhau y gorchwyl a ddechreu-

asent. A'r Arglwydd a fendithiodd Obed-
edom.—yn ysbrydol a thymhorol. Dywed
Josephus fod Obed-edom yn dylawd iawn cyn
hyn, ac iddo ddyfod yn gyfoethog iawn megys
ar unwaith. Yr un llaw ag a gospodd ryfyg

Uzzah, a wobrwyodd wroldeb gostyngedig

Obed-edom. Ni chafodd neb erioed, ac ni cha

neb byth, achos i ddywedyd mai ofer yw gwas-

anaethu Duw. Y neb a dderbynio genadau
Duw, neu a gysegro ei d i wasanaeth Duw, a

dderbyn yn ddiftael fendith gan Dduw. AH
holl d—cafodd ei deulu hefyd gyfranogi o'r

un fendith. Da yw cael byw mewn teulu ag

sydd yn croesawu yr arch, canys bydd i bawb
o'i deutu gael lles oddiwrthi.

Adn. 12. A mynegwyd iW brenin] Ond
odid gan rai o'i lyswyr, neu yr offeiriaid. Yr
oedd y bendithiad mor amlwg, mor sydyn, ac

•mor helaeth, nes yr oedd pawb yn sylwi amo,
ac yn son am dano fel peth goruwchnaturiol.

Yna Dafydd a aeth—ar ol clywed i'r Ar-

glwydd fendithio, ac nid lladd, Obed-edom a'i

deuìu er mwyn yr arch, collodd Dafydd ei

ofnau blaenorol, adn. 9, a chalonogwyd ef i'w

chyrchu i'w ddinas ei hun
;
gan obeithio y

bendithiai yr Arglwydd yntau a'i ddinas erei

Tnwj'u hi, yr un modd ag y bendithiasai efe

Obed-edom a'i d.
Adn. 13. A phan gycMm/nodd y rhai oedd

yn dwyn arch yr Arglwydd] Nid ar fèn y
dygid yr arch yn awr, ond ar ysgwyddau y

^liefiaid, wrth drosolion, yn ol y gyfraith, 1 Cron.

"'iY. 12—15 ; canys yr oedd üafydd erbyn hyn
wedi gweled ei gamgymeriad y tro o'r blaen.

"^ Chwech o gamrau—od Obed-edom. Erbyn
^'hyny gweiid nad oedd yr Arglwydd yn eu
* lladd hwy, fel y Uaddasai efe Uzzah, eithr ei
' fod yn eu ' cynorthwyo,' 1 Cron. xv. 26. Yna
efe a orymodd ychen a phasgedigion—sef

saith o fustych a saith o hyrddod, 1 Cron. xv.

- 26, yn offrwm diolchgarwch i'r Arglwydd am
~yr anrhydedd a'r ffafr o gael cyrcîiu yr arch
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Dafydd oedd wedi ymwregysu ág
ephod lian.

15 Felly Dafydd a holl d Israel

a ddygasant i fyny arch yr Argl-
wydd, trwy floddest, a sain udgorn.

16 Ac fel yr oedd arch yr Ar-
glwydd yn dyfod i mewn i ddinas
Dafydd, yna Michal merch Saul u
edrychodd trwy fíenestr, ac a ganfu
y brenin Dafydd yn neidio, ac yn
llemain o flaen yr Arglwydd ; a hi
a'i dirmygodd ef yn ei chalon.

17 ^ A hwy a ddygasant i mewn
arch yr Arglwydd, ac a'i gosodasant
yn ei lle, yn nghanol y babell, yr
hon a osodasai Dafydd iddi. A Da-
fydd a ofírymodd boeth-offrymau ac

i'w ddinas mewn diogelwch. Y mae yn debyg
eu bod wedi parotoi allor yno cyn hyn, a
threfnu offeiriaid hefyd at y gwaith.

Adn. ìé. A Dafydd a ddawnsiodd â'i holl

egni] flaen yr arch, yr arwydd o bresenol-

deb yr Arglwydd. Yr oedd ef yn canu, yn
neidio, ac yn dawiisio gerbron yr Arglwydd,
yn ol fel yr oedd amrywiol fesurau y gerddor-

iaeth yn ei gyfarwyddo, nes cyraedd o hono
at y babell, lle y dodwyd yr arch i lawr ; a
gwnai hyn oll o wir lawenydd calon am ddy-
fodiad yr arch i'w ddinas ef, a hyny heb fam
Duw ar neb fel y tro athrist o'r blaen. Y mae
dawnsio yn ddefod grefyddol yn mhlith yr

Hindaid hyd heddyw, ac ystyriant hyny yn
weithred o ddyhewyd i'w duwiau ; a diamau
mai yn y goleuni hwnw yr edrychai Dafydd
ar y peth. A JDafydd oedd wedi ymwregysu
âg cphod lian—gwisg arferol yr offeiriaid wrth

weini mewn pethau santaidd, yr hon a wisgid

weithiau gan ereiU, megys y bachgen Samuel,

1 Sam. ii. 18. Ymddyosgodd Dafydd o'i

wisgoedd brenhinol, a rhoddodd am dano y
wisg hon, nid yn unig am ei bod yn ysgafnach

i ddawnsio ynddi, ond hefyd i ddangos, er ei

fod yn frenin Israel, nad oedd yn gywilydd
ganddo ymarddel fel gweinidog Duw.

Adn. 15. Trwy ýioddest a sain udporn]
Dywed Josephus fod saith gôr o gantorion yn
myned o flaen yr arch wrth orchymyn Dafydd,

a bod Dafydd ei hun yn chwareu ar y delyn

ar yr un pryd. Cawn drefn yr orymdaith hon

yn'Salm. lxviii. 25, 27- Dywedir fod yr hoU dorf

yn canu bob yn ail y bedwaredd Salm ar hugain,

yr hon a gyfansoddwyd ar yr achlysur hwn.

Adn. 16. Acfelyr oeddarchyr Arglwydd
yn dyfod i mewn] I'r rhan hòno o Jerusaiem

a Q\v}\à dinas Dafydd, pen. v. 7 ; yna Michal

merch Saul—gelwir hi yma yn ferch Saul, yn
hytrach na gwraig Dafydd, am ei bod yn dangos

mwy ysbryd balch a thrahaus ei thad, nag o

barch i'wgr priod ; a ^anfu y brenin Dafydd
yn neidio ac yn llemain—neu yn llamu mewn
gorfoledd o flaen yr arch, adn. 14 ; ahi a'i dir-

mygodd ef yn ei chalon—gan dybied ei fod yn

ei ddarostwng ei hun trwy ymddyosg o'i wisg-

oedd a'i addumiadau brenhinol, a dawnsio yn

mhlith y werin.

Adn. 17. Yn nghanol y babell, yr hon a
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offryniau hedd, gerbron yr Argl-
wydd.

18 Ac wedi gorphen o Dafydd
oflfrymu poeth-offrwm ac offrymau
hedd, efe a fendithiodd y bobl yn
enw Arglwydd y ìluoedd.

19 Ac efe a ranodd i'r holl bobl,

sef i holl dyrfa Israel, yn ut ac yn
wraig, i bob un deisen o fara, ac un
dryll gig, ac un gostrelaid o loin.

Felly yr aeth yr hoU bobl bawb i'w

d ei hun.
20 ^ Yna y dychwelodd Dafydd i

fendigo ei d: a Michal merch Saul
a ddaeth i gyfarfod Dafydd ; ac a

ddywedodd, mor ogoneddus oedd
brenin Israel heddyw, yr hwn a
ymddyosgodd heddyw yn ngvvydd

osodasai Dafydd iddî\ Canys yr oedd y
tabernacl a wnaed gan Moses yn ^ros fyth yn
Gibeon, 1 Cron. xvi. 39, a xxi. 29, 2 Cron. i.

3 ; ac ni anfonodd Dafydd i gyrchu hwnw, am
ei fod yn bwriadu adeiladu teml yn ebrwj'dd,

i osod yr arcl:^ ynddi. Yr hyn a wnaeth efe

yn awr oedd codi cortynau neu leni o amgylch
yr arch, ar dduU y tabemacl : gwel pen. vii. 2.

A Dafydd a offrymodd—i erfyn am barhad
o drugareddau Duw iddynt, ac i ddiolch iddo

am y rhai a dderbyniasent,

Àdn. 18. Efe a fendithiodd y bobl] Hyny
yw, efe a weddiodd yn ddifFuant am i'r Ar-
glwydd eu bendithio ; neu efe a'u cyhoeddodd
hwynt yn fendigedig yn enw yr Arglwydd.
Efe a wnaeth hyn fol proíFwyd, ac feì eu
brenin, yr hwn y perthynai iddo yn mhob
modd geisio llesâd ei bobl. I'r oíFeiriaid yn
gyífredin y perthynai bendithio y bobl yn gy-
hoeddus fel hyn ; ond gellir meddwl oddiwrth
siampl Dafydd yma, ac eiddo Solomon ar ol

hyu, (1 Bren. viii. 55,) ei bod yn rhagorfraint

brenhinoedd hefyd : gwel v fifurf yn Num. vi.

23—26.
Adn. 19. Ibob un dcìsen ofara] Sef digon

ar un pryd ; ac un dryll o gig—sef o gig yr
offrymau hedd, adn. 17, ddigon i gyfateb i'r

deisen fara ; ac un gostrelaid o u-in—neu
gwpanaid, sef cymaint ag a yfai un ar y tro.

Felly yr aeth yr holl bobl—ac os ocdd yno
gynifer a'r tro o'r blaen, (adn. 1,) yr oeddynt o

leiaf yn 30,000 ; a gellir meddwì eu bod yn
Uawer mwy, gan y sonir jma am wragcdd yn
gystal a gwr ; bawb i'w dy ei him—naill ai

ar ol bwyta ac yfed y pethau uchod, neu ynte
i'w bviyta a'u hyfed yn eu tai eu hunain.

Adn. 20. Yna y dychwelodd Dofydd i

fendigo ei dy] Megys y bendithiasai efe ei

bobl o'r blaen ; canys efe a arferai addoliad

teulusidd, ATi gy.stal ag addoliad cyhoeddus

:

ond ychydig a feddyliai ofe fod y fath bregeth

sarhaus yn ei aros oddiwrth ei wraig ! rnor

ogoneddus oedd brenin Israel heddyw .*—hi

a lefarai fel hyn yn watwarllyd, mewn ffordd o

ddirmyg a gwawd. Yr hwn a ymddyosgodd
heddyw yn ngwydd llaw-foru^nion ei weis-

ion—y mae yn sicr ei bod hi yn meddwl rh\'w-

beth mwy na newid ei wisg frenhinol am ephod
2 s

llaw-forwynion ei weision, fel yr
ymddyosgai un o'r ynfydion gan
ymddyosg

!

21 A dywedodd Dafydd wrth
Michal, Gerbron yr Arglwydd, yr
hwn a'm dewisodd i o flaen dy dad
di, ac o flaen ei holl d ef, gan
orchymyn i mi fod yn flaenor ar
bobl yr Arglwydd, ar Israel, y
chwareuais : a mi a chwareuaf ger
bron 5^r Arglwydd.

22 Byddaf eto waelach na hyn, a
byddaf ddirmygus yn fy ngolwg fy
hun : a chyda'r llaw-forwynion [am
y rhai y dywedaist wrthyf) y'm
gogoneddir.

23Am hyny i Michal merch Saul ni
bu etifedd hydddyddei marwolaeth.

lian, onidê paham y soniai hi am wneuthur
hyny yn ngydd y llaw-forwynion, mwy
nag yn ngydd y dynion ? Pel yr ymddyosgai
un ò'r ynfydion—fel dyn wedi colli èi syn-
w>-rau, yr nwn a deifì ymaith ei wisgoedd, ac

a rodia yn noeth, heb ofalu dim pwy a'i gwelo.
Ond y mae yn sicr na ^raaeth Dafydd ddim o'r

fath beth, eithr ei fod yn ymgadw o fewn
terf\Tiau gweddeidd-dra yn y cwbl, yn en-
wedig gan ei fod ar y pryd yn rhwym mewn
gwaith santaidd, ac yn ei gyflawni gerbron yr
Arglwydd.
Adn. 21. Gerbron yr Arglu-ydd] T*

chwareuais ; ac felly nid yw yn debyg y
buaswn yn g\vneuthur dim yn anweddaidd ar

y fath achos ; yr hivn á'm dcunsodd i o fìaen
dy dad di—a gymerodd y frenhiniaeth oddi
wrtho ef a'i deulu i'w rhoddi i mi, yr hjTi sydd
yn rheswm digonol paham y dylwn i ei glod-
fori ef fel hyn ; a mi a chtcareuaf—eto, à'r

delyn ac à dawns, er fy mod yn frenin, ac er

i tithau fy ngwawdio.
Adn. 22. Byddaf eto waeîach na hyn] Os

gwael y cyfrifai Michal iddo ef chwareu felly

gerbron yr Arglwydd, ymdrechai Dafydd fod

yn waelach fyth, ti-wy ymarfer \-n barhaus i

glodfori Duw gerbron ei arch ogoneddus ef. A
byddafddirmygus ynfy ngolwgfy hun—gan
ryfeddu gras a daioni Duw yn rhoddi y fath

fraint i un mor wael a fi. A chyda'r llaw-
forwynion—neu ganddynt hwy, y'm gogon-
cddir—yn Ue fy nirmygu a'm gwatwar, hwy
a ganmolant ac a bai-chant fy ngweithredoedd
pan y deallant fy nybenion.

Adn. 23. Am hyny i Michal merch Saull
herwydd ei thrahausder wrth Dafydd ; n%

bu etifcdd hyd ddydd ei marwolaefh—y mae
yn debyg na chymerodd Dafydd hi i'w wely
ar ol hyn ; neu attaliodd yr Arglwydd blant

iddi, fei na chymysgid had Dafydd á had Saul.

Yr oedd anmhlantadrwydd yn cael ei ystyried

)Ti îcarth a melldith yn Israel. Er y priòdolir

plant iddi yn pen. xxi 8, eto bornir mai plant
ei chwaer Merab oedd y rhai hyny : gwel y
sylw yno.

PEN. TII. Adn. 1. A phan eisieddodd

y

brenin yn ei d] Pan sefvdlw^-d ef mewn
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PENNOD YII.

A PHAlSr eisteddodd y brcnin yn
ei d, a rhoddi o'r Arglwydd

lonydd iddo ef rliag ei holl elynion
oddiamgylch

;

2 Yna y dywedodd y brenin wrth
ÜSÍathan y proffwyd, Wele yn awr, fi

yn preswylio mewn t o gedrwydd,
ac arch Duw yn aros o fewn y
cortynau.

3 A JSTathan a ddywedodd wrth y
brenin, Dos, gwna yr hyn oll sydd
yn dy galon: canys yr Arglwydd
sydd gyda thi.

4 •f" A bu, y noson hòno, i air yr
Arglwydd ddyfod at Nathan, gan
ddywedyd,

5 Dos, a dywed wrth fy ngwas
Dafydd, Fel hyn y dywed yr Ar-
glwydd ; Ai tydi a adeiledi i mi d,
lle y cyfaneddwyf fi ?

Uonyddwch yn y t a adeiladodd gweision

•Hiram iddo, pen. v. 11 ;
yna efe a feddyliodd

am gyflwr ansefydlog yr arch, a gwaeledd
preswylfod Duw mewn cydmhariaeth i wych-
der ei breswylfod ei hun. A rhoddi o'r Af-
ghoydd lonydd idéo—ond nid hir y parhaodd

y llonyddwch h-wn, canys cawTi ef yn ymladd

âg amrai genhedlocdd yn y bennod nesaf.

Adn. 2. Yna y dyioedodd Dafydd wrth
Nathan y proffwyd] Dyma y tro cyntaf i ni

ddarllen am y Nathan hwn. Nis gwyddom
pwy oedd efe ; ond y mae yn debyg ei fod ynr duwiol iawn, ac yn wir broífwyd i'r Ar-
glwydd. Cadwai rhai brenhinoedd ynfydion
yn eu tai i'w difyru, ond cadwai Dafydd broff-

wyd yn ei dÿ i'w hyfforddi. Wele, yn awr,

fi yn presioylio mewn t o gedrwydd—wedi
ei fyrddio yn ardderchog â chedr^v)^dd Libanus,

er nad wyf ond brenin daearol ; ac arch JDuio

—yr hwn yw Brenin y brenhinoedd, yn aros

ofewn y cortynau—neu babell o leni crogedig

wrth gortynau, pen. vi. 17-

Adn. .3. Dos, gwna yr hyn oll syddyn dy
galori\ Rho dy fwriadau mewn gweithrediad,

ac adeilada deml ardderchog i'r arch. Trwy
fod yr amcan yn dda, a'r peth heb ei wahardd
gan Dduw, y mae Nathan ar unwaith yn ei

gymeradwyo, cyn iddo ymgynghori â Duw, yr

hyn y dylasai efo a Dafydd ei wneuthur mewn
achos gymaint pwys. Gwelwn oddiyma nad
oedd y proffwydi santaidd yn llefaru pob peth

trwy ddwyfol ysbrydoliaeth, ond cu bod yn
dywedyd rhai pethan, fel dynion duwiol, trwy
eu hysbryd eu hunain.

Adn. 4. A hu y noson hbno i air r Ar-
(dwydd ddyfod at Nathan] Khag iddo ef a
Dafydd fod yn hir mewn camgymeriad am
adeiladu y t, ac yn onwedig rhag i Dafydd
yn ei sel fyned yn rhy fyrbwyll at orchwyl ag
yr oedd arall i'w gyflawni. ()'r blaen nid oedd
Nathan dan ddylanwad proffwydoliaetliol, ond
yn awr meddiannwyd ef gan ysbrydoliaeth

ddwyfol.
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6 Canys nid arhosais mewn t, er

y dydd yr arweiniais blant Israel o'r

Aiiît, hyd y dydd hwn, eithr bûm
yn rhodio mewn pabell ac mewn
tabernacl.

7 Yn mha le bynag y rhodiaia
gyda holl feibion Israel, a yngenais
i air wrth un o Iwythau Israel, i'r

rhaiy gorchymynais borthi fymhobl
Israel, gan ddywedyd, Paham nad
adeiladasoch i mi d o gedrwydd ?

8 Ac yn awr fel hyn y dywedi
wrth fy ngwas Dafydd : Fel hyn y
dywed Arglwydd y lluoedd ; Myfi
a'th gymerais di o'r gorlan, oddiar
ol y praidd, i fod yn tiaenor ar fy
mhobl, ar Israel.

9 A bûm gyda thi yn mha le bynag
y rhodiaist ; torais ymaith hefyd dy
holl elynion di o'th üaen, a gwnaeth-
ym enw mawr i ti, megys enw y
rhai mwyaf ar y ddaear.

Adn. 5. Ai tydi a adeiledi i mi d ?] Pa
fodd y meddyliaist ti am y fath beth ? Ond
tybia rhai mai yr ystyr yw, Ni chai di adeiladu

i mi d.
Adn. 6. Canys nid arhosais mewn t\

Sefydlog o'r fath, er y dydd yr arweiniais
hlant Israel d'r Aifft—yr hyn a gymerodd le

449 flynyddau cyn hyn ; eithr hûm yn rhodio
mewn pahell ac mewn tabernacl—symudol o
le i le. Dichon mai y gwahanleni oddifewn
a olygir yma wrth y babell ; ac mae y gwaith
coed, wrth y rhai y crogid hwynt, a feddylir

wrth y tabernacl.

Adn. 7- A yngenais i air wrth un o Iwythau
Israel] Neu farnwyr Israel, 1 Cron. xvii. 6,

y rhai oeddynt o wahanol Iwythau Israel, ac a
ofalent am y llwythau. Paham nad adeilad-

asoch i mid gedrioydd'?—ni orchymynodd
Duw iddynt wneyd y fath beth erioed, ac nis

ceryddodd hwynt am beidio ; a phaham y
meddyliai Dafydd am wneyd hyn ? Y mae
yn aml^^'g fod Duw yn cymeradwyo y bwriad
hwn yn Dafydd, er na chafodd efe y fraint o'i

gyflawni : gwel ar adn. 11, a 1 Bren.viii. 18.

Adn. 8. Ac yn awr fel hyn y dywedi wrth

fy ngwas Dafydd ] Ÿr oedd Dafydd yn was
i'r Arglwydd mewn amrai bethau, yn wladol

a chrefyddol ; ond er hyny nid oedd ef î

wneyd yr holl waith, nac i gael yr holl an-

rhydedd. Mi a'th gymerais di o'r gorlan—
lle yr oedd efe yn bugeilio defaid ei dad,

1 Sam. xvi. 11. Crybwyllir hyn oll wrth Da-
fydd, rhag ei ddigaloni wrth nacâu iddo yr
anrhydedd o adeiladu y deml.

Adn. 9, A bäm gyda thi yn mha le hynag

y rhodiaist] Pan yn ngwasanaeth Saul, a

phan yn ffoi rliagddo ; torais ymaith hefyd
dy holl elynion—megys Saul ac ereill, yn jfs-

rael, a'r Philistiaid a'r Jebusiaid o'i amgylch,
adn. 1 ; a gwnaethyni enw mawr i ti—fel

brenin, rhyfelwr, a buddugoliaethwr ; y fath

ag a gawsai rhai o'r brenhinoedd a'r cadfridog-

ion mwyaf a fuont erioed ar y ddaear.
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10 (Gosodaf hefyd i'm pobl Is-

rael le ; a phlanaf ef, fel y trigo efe

yn ei le ei hun, ac na symudo mwy-
ach : a meibion anwiredd ni chwa-
negant ei gystuddio ef, megys gynt

;

11 Sef er y dydd yr ordeiniais i

farnwyr ar fy mhobl Israel, ac y
rhoddais lonyddwch i ti oddiwrth
dy holl elynion) A'r Arglwydd sydd
yn mynegu i ti, y gwna efe d i ti.

12 •![A phan gyflawner dy ddydd-
iau di, a huno o honot gyda'th
dadau, mi a gyfodaf dy had di ar

Adn. 10. Gosodaf hefyd i'm pohl Israel

le] Sef holl wlad Canaan, yr hon oedd eto heb

ei llwyr feddiannu ; a phlanaf ef—fel y
gWTeiddio, y tyfo, ac y parhao yn ei le ei hun :

cyffelybiaeth wedi ei chymeryd oddiwrth

blanu pren, yr hon a ddefnyddir yn fynych
ain blanu Israel yn Nghanaan. A meibion an-

wiredd—sef yr eilunaddolwyr o'u hamgylch
;

ni chwanegaìit ei gystuddio ef—megys y
g\vnaethai yr Aifftiaid gynt yn yr Aifît, a

chenhedloedd ereiU yn yr anialwch ac yn
Nghanaan. Ond y mae Houbigant ac ereill

yn darllen yr adnod hon yn yr amser gor-

phenol :
' Gosodais hefyd i'm pobl Israel le,

a phlenais ef ;' gan gyfeirio at yr hyn a

wnaethid eisioes.

Adn. 11. Sef er y dydd yr ordeiniais i

farnwyr] Yr oedd Israel ar ol cael barnwyr
amynt, yn gystal a chyn Iiyny, yn cael eu
cystuddio yn dost gan y cenhedioedd o'u ham-
gylch ; ac y rhoddais lonyddiuch i ti oddiicrth

dy holl elynion—gellid nieddwl oddiwrth
rediad y frawddeg hon, mewn cysylltiad â'r

un flaenorol, mai yr ystyr yw, fod meibion
an^nredd yn parhau i gystuddio Israel nid yn
unig er dyddiau y barnwyr, ond hefyd er y
dydd y rhoddodd Duw lonyddwch i Dafydd
oddiwTth ei hoU elynion, yr hyn sydd wrth-

ddywediad. Gan hyny dylai y gromfach fod

flaen yr adran hon, sef ar ol y gair Israel

:

ac yna cysylltid y frawddeg hon yn briodol

âg adn. 9 :
' Gwuaethym enw mawr i ti,

—

a rhoddais lonyddwch i ti oddiwrth dy hoU
elynion:' gwel ar adn. 1. A'r Arglwydd
sydd yn mynegu i ti, y gicna efe dy i ti—
nid t waith dwylaw dynion a feddylir,

canys yr oedd gan Dafydd d felly, adn. 2 ;

ond gwneyd teulu Uuosog, a'i sicrhau ef a'i

had ar orsedd Israel ; neu ^\-neA-d t ysbrydol
iddo, yn ol rliai, sef eglwys o Avir ddu\\iolion.

Am fod yn dy fryd di wneyd t iddo ef, efe a
\vna d i ti.

Adn. 12. Yr hivn a ddaw allan o'th ym-
ysgaroedd] Dengys y dull \\\\\\ o lefaru ei

fod ef yn cyfeirio at ryw un ag ydoedd eto hch
ei eni, sef Solomon ; ac nad oedd Absalom,
Adoniah, ac ereiU a hònent hawl yn y freu-

hiniaeth, wedi cael eu b\n-iadu iddi, trwy eu
bod eisioes wedi cu geni. A ini a gadarhhaf
ei frenhiniaeth cf—bu Solomou èi hun yn
teyrnasu yn hir, a'i hiliogaeth ar ei ol ef ; à'r

Messia, oi had ef, a doyrnasa yn di'agywydd.
FcUy geUir doaU y goiriau canlynol, rhan am
Solouion, rhan am ci hiUogaoth of, a rJiau am

dy ol, yr hwn a ddaw allan o'th

ymysgaroedd di, a mi a gadarnhaf
ei frenhiniaeth ef.

13 Efe a adeilada d i'm henw i

;

minau a gadarnhaf orseddfainc ei

frenhiniaeth ef byth.
14 Myfi a fyddaf iddo ef yn dad,

ac yntau a fydd i mi yn fab. Os
trosedda efe, mi a'i ceryddaf â
gwialen ddynol, ac â dyrnodiau
meibion dynion

:

15 Ond fy nhrugaredd nid ymedy
âg ef, megys ag y tynais hi oddi

Grist yn unig, yn ol gAvahanol natur yx am-
rywiol frawddegau.

Adn. 13. Efe a adeilada d i'm hemo í\

Cyfeiria hjii yn gyntaf at Solomon, yr hwn a
adeiladodd y deml fateriol yn Jerusàlem ; ac

yna at Grist, yr \\\\tì yw Adeiladydd teml
ysbrydol Duw, Zec. vi. 12, 13 ; 1 Cor. iii.

9—17- Minau a gadarnhaf orseddfainc ei

frenhiniaeth ef byth—nid yw hyn yn Uythyr-
enol yn cyfeirio at Solomon, canys ni phar-
haodd ei frenhiniaeth ef uwchlaw 40 mlynedd,
nac eiddo ei hiliogaeth uwchlaw 20 9 genedl-
aethau ; ond at Grist, yr hwn sydd â'i 'or-

seddfainc yn oesoesoedd,' Heb. i. 8 ;
' ac ar ei

frenhiniaeth ni bydd diwedd,' Luc i. 32, 83 :

gwel Esay ix. 7-

Adn. 14. Myfi afyddaf iddo ef yn dad]
Ymddygaf tuag ato ef gyda hoU serchogrAVAdd
tad, ac arddelaf ef fel fy mab anwyl. MeddyUr
fod hyn yn cyfeirio at Solomon, fel cysgod
Grist ; ac at Grist hefyd, fel y mae yn eglur

oddiwrth Heb. i. 5. Os trosedda efe—yn
erbyn fy nghyfreithiau santaidd i ; mi a'i cer-

yddaf â gicialen ddytiol—trwy gyfodi dynion
yn wrthwynebwyr iddo i'w geryddu, 1 Bren.
xi. 14, 23, 2G ; ac á dyrnodiau meibion dyn-
ion—sef à'r fath geryddon ag a ddyry rhieni

i'w plant am droseddau, er eu diwygio ac nid
er eu dystrywio. Cyfeiria hyn, yn y goleuni
yma, yn unig at Solomon ac ereiÙ o hiliogaeth

Dafydd, ac nid at Grist, yr hwn ni throsedd-

odd erioed gyfraith ei Dad. Nid oedd Solomon
yu gysgod Grist yn yr hyn oedd ddrwg,
eithr yn yr liyn oedd dda ; ac felly y mae y
rhan yma o'r t estA-n yn terfynu yn Solomon
a'i hiliogaeth ; tra yn y j>ethau ag yr oedd
Solomon yuddynt yn gysgod o Grist, y mae y
synwyr yu rhcdeg irwy Solomon at Grist.

Ond dylid sylwi íod rhái berniaid, gan ddeall

yr adnod hon fel yu cyfoirio at Grist yn unig,

yn ei chytìoithu fel hyn :
' Yn oi ddyoddef-

iadau am drosedd, mi a'i ceryddaf à gwialon
ddynol, (sef à gwialon ddyledus i ddyn-
ion,) ac â dyrnodiau (dyìcdus i) feibion

Adda' A rhaid addof tbd y golygiad hwn
yn gyson ag Esay liii. 4, 5 : Èfe ' a ddyg ein

doluriau,' (sef y doluriau dyledus i ni, y rhai

y buasai i-aid i ni pe amgon eu dyoddef :) 'eíe

a archollwyd am oin camweddau ni, efe a
ddrylliwyd am ein hauwiroddau ni ; cospedig-

aoth ein hoddwch ni oodd arno ef, a thrwy ei

gloisiau of yr iachawyd ni.'

Adn. 15. Ond fy nhrugareud. nid-ymedy
(iy cf'] Nid am druguredd c.chubol i'r enaid v
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wrth Saul, yr hwn a fwriais yînaith
o*th flaen di.

16 A'th d di a sicrheir, ä'th

frenhiniaeth yn dragywydd o'th

flaen di : dy orseddfainc a sicrheir

byth.
17 Yn ol yr holl eiriau hyn, ac yn

ol yr holl weledigaeth hon, felly y
llefarodd Nathan wrth Dafydd.

18 ^ Yna yr aeth y brenin Da-
fydd i nicwn, ac a eisteddodd ger
bron 3^r Arglwydd ; ac a ddywed-
odd, Pwy ydiüyf fi, O ArglWydd
Dduw ? a pheth yiu fy nh, pan
ddygit fì hyd yma ?

19 Ac eto bychan oedd hyn yn dy
nlwg di, O Arglwydd Dduw ; ond
ti a leferaist hefyd am d dy was

sonir yma, ond am yàmgareàdfrenÌiiaethol:
er y ceryddai yr Arglvi-ydd Solomon os

troseddai, eto ni fwriai efe ef na'i had o'r

frenhiniaeth, megys y bwTÌesid Saul o'r fren-

biniaeth o'i flaen ef. Darfu i lawer gymhwyso
yr adnod hon, a'r lleoedd cyfredol, fel prawf

o'r athràwiaeth o barhad diammodol mewn
gras : ond pe caniatäem mai hyny a feddylir

yma, gellid nodi yr adnod hon hefyd fel yn
cynwys un siampl o syrthiad oddiwrth ras

;

canys dywedir yma fod y drugaredd hòno a

íìddewir i Solomon, wedi cael ei thynu oddi

wrth Saul. Ond os cymhwys\^Ti y geiriau

hyn at Grist, yna yr ystyr yw, na fyddai i'w

ddyoddefiadau ef yn ìle dynion ei amddifadu

o'i frenhiniaeth y.sbrydol.

Adn. 16. A^th d di a sicrheir'] Llwyr
ddiffoddodd brenhiniaeth a theulu Saul ; ond

parhaodd teulu Dafydd hyd ymgnawdoliad
Crist ; canys yr oedd Joseph a Mair ill dau o

deulu Dafydd. O'íA flaen di—bu Dafydd
bvw i weled dechre cyflawniad yr addewid

hôn, yn eisteddiad ei fab Solomon ar yr orsedd

;

ac â llygad ff"ydd cafodd weled cyflawniad

perffaith o honi yn mrenhiniaeth ei Fab en-

wocach, sef y Messia.

Adn. 17- Yn ol yr holl eiriau hyn\ A
gynwysir o adn. 5 hyd adn. 16 ; ac yn nl yr
holl welediyaeth hon—nen y datguddiad a

wíiaethai vr Arglwydd i Nathan, adn. 4:;felly

y llcfarodl Nathan—heb leihau, chwanegu,

na chyfnewid gair, er fod hyny yn groes i'r

cynghor a roisai efe ar y cyntaf i Dafydd,

adn. 3.

Adn. 18. Yna yr aeth y hrenin Dafydd i

viewn\ I'r babell ; ac a eisteddodd yerbron

1/r Arylwydd—sof gerbron yr arch, yr arwydd

ò'r presenóldeb dwyfol. Goddefa y gair j'ashah,

H gyfieithir ynia ' eisteddodd,' ei gyfieithu

' arhosodd gerbron yr Arglwydd,' gan gyfeirio

at ei hir barhad ef yno, ac nid at ei agwedd ;

ranys prin y gallwn feddwl iddo ef weddio yn

ei e'isterld mewn lle mor santaidd, a cherbron

V fath Fòd goruchel. Fwy ydwyf ýì, Ar-
'glwydd Ddaw ?—pa mor annheilwng ydwyf

ft a'm teulu i gael y fath anrhydedd anfeidrol

oddiar dy law !

Adn. Ì9. Ac cto hychan oedd hyn yn dy
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dros hir amser : ai dyma arfer dyn,
Arglwydd Dduw ?

20 A pha beth mwyach a ddywed
Dafydd ychwaneg wrthyt? canys ti

a adwaenost dy was, O Arglwydd
Dduw.

21 Er mwyn dy air di, ac yn ol

dy feddwl dy hun, y gwnaethost yr
holl fawredd hyn, i beri i'th was eu
gwybod.

22 Am hyny y'th fawrhawyd, O
Arglwydd Dduw : canys nid oes neb
fel tydi, ac nid oes Duw onid ti, yn
01 yr hyn oll a glywsom ni â'n

clustiau,

23 A pha un genedl ar y ddaear
sijdd megys dy bobl, megys Israel,

yr hon yr aeth Duw i'w gwaredu

olwg dî\ Sef fy iighodi i i'r orsedd ; ond ti a
leferaist hefyd am d dy was dros hir ainser

—ar ol huno o honof fi gyda'm tadau, (adn,

12—16,) y cai fy hiliogaeth barhau yn y
frenhiniaeth byth. Ai dyma arfer dyn—
sef codi un mor isel i anrhydedd mor uchel ?

Ond dywedir fod y geiriau gwreiddiol, vezoth

torath haadam, yn arwyddo yn llythyrenol,

a hynyw cyfraiih y dyn, neu yr Adda: fei

pe dywedasai, Rhaid fod yr addewid hon yn
cyfeirio at y gyfraith neu y trefniad a wTiaeth

Duw âg Adda mewn perthynas i had y wraig,

neu yr ail Adda ; neu, Wrth lefaru fel hyn
wrth dy was, yr wyt yn fy anrhydeddu i megys
yr anrhydeddaist Adda, trwy wneyd cyfam-
mod âg ef a'i hiiiogaeth.

Adn. 20. A pha beth mwyach a ddywtâ
Dafydd 9'] Yr oedd efe yn teimlo ei fod yn
fyr o eiriau i ryfeddu daioni Duw iddo, i

ddiolch am ei ddaioni, ac i ofyn ychwaneg
ganddo. Canys ti a adwaenost dy was—pa
deimlad oedd ganddo o'i waeledd a'i annheil-

yngdod ei hun, pa ddiolchgarwch oedd yn
Ìlenwi ei galon am ddaioni Duv/ tuag ato, a

pha beth fyddai ei anghenion ef rliagUaw

:

gwyddai Duw hyn oU, a gallai ei ddiwallu ef

yn wEistadol tuh\\Tit i ddim a allai Dafydd ei

ofyn mewi geiriau. Yn adn. 5 y mae Duw
yn galw Dafydd yn was iddo ; ac yn y weddi
hon y mae Dafydd yn ei alw ei hun felly ddeg
weithiau.

Adn. 21. Dr mwyn dy air di'] Neu, fel y
mae yn 1 Cron. xvii. 19, 'er mwyn dy was ;'

a dywed yr luddewon mai Gwas y Tad fel

Cyfryngwr, sef y Tragwyddol Air, a feddylir.

Äc yn ol dfi feddwl dy hun—o'th ewyllys da

penarglwyddiaethol, heb ddim haeddiant na

theilyngdod ynof tì.

Á dn. 22. Am hyny y'th fawrhaioyd] Gan
Dafydd a holl Israél ; neu ' am hyny yr ydwyt
fawr,' yn ol y Saesonaeg ; sef mawr yn ei allu

a'i ddaioni, fel yr oedd oi weithredocdd yn

dangos, Nid oes Dtm onid ti—nid oes nn
gwir a bywiol dduw : nid oedd neb erioed

wedi ('lywed am un anill.

Adn. 23. A pha im gencdl ar y ddaear,

4'c,] Ymddengys fod geiriau Moses ganddo ef

mewn golwg : gwel ar Deut. iv. 7, 3i. Ac i



Gweddi Dafydd, 2 SAMUEL VIII. a'iddiolchgarwchiBêìM.

yn bobl iddo ei hun, ac i osod iddo
enw, ac i wneuthur eroch chwi
bethau maAvr ac ofnadwy dros dy
dir, gerbron dy bobl y rhai a war-
edaist i ti o'r AifFt, oddiwrth j cen-

hedloedd a'u duwiau ?

24 Canys ti a sicrheaist i ti dy
bobl Israel yn bobl i ti byth: a thi,

Arglwydd, j^dwyt iddynt hwy yn
Dduw.

25 Ac yn awr, Arglwydd Dduw,
cwblhá byth y gair a leferaist am
dy was, ac am ei d ef, a gwna
megys y dywedaist.

26 A mawrhäer dy enw yn dra-

gywydd
;
gan ddywedyd, Arglwydd

y lluoedd sydd Dduw ar Israel : a
bydded t dy was Dafydd wedi ei

BÌcrhau ger dy fron di.

27 Canys ti, Arglwydd y llu-

oedd, Duw Israel, a fynegaist i'th

was, gan ddywedyd, Adeiladaf d i

ti ; am hyny dy was a gafodd yn ei

galon weddio atat ti y weddi hon.

wneuthur eroch chwi—neu 'erddynt hwy^^ fel

y mae y LXX, y Vulgate, a'r Arabaeg yn ei

ddarllen ; bethau mawr ac ofnadwy—megys
darostwng y Canaaneaid o flaen Israel, a'u

gosod hwythau mewn meddiant o'r wlad trwy
wyrthiau a rhyfeddodau.

Adn. 24. Ÿn bohl i ti byth] Os byddent
hwy yn íFyddlon i'w gyfammod ef : gwel ar

Deût. xxvi*. 17—19, a Hos. i. 9.

Adn. 25. A gwna inegys y dywedaist]
Trwy Nathan, adn. 11—16.
Adn. 26. A maiorhner dy emo yn dragyw-

ÿdd] Trwy ddangos i bawb dy fod yn Dduw
ar Israel, a thrwy sicrhau y frenhiniaeth yn fy

nheulu a'm hiliogaeth i, yn enwedig yn y
Messia, megys yr addawyd uchod.

Adn. 27- Aìn hyny dy toas a gafodd yn ei

galon weddio atat ii] Addewid Duw oedd
sail a chalondid Dafydd i weddio y weddi hon.

Ep fod Duw wedi addaw y pethau hyn i Da-
fydd, ac yn penderfynu eu cyflavTii, eto efe a
fynai i Dafydd 'ymofyn ág ef i Araeuthur y
pethau hyn iddo,' Ezec. xxxvi. 37. Ein
cefnogi i weddio y mae addewidion Duw, ac

nid gwneyd yn afreidiol i ni weddio.
Adn. 28. A'th einau di sydd toirionedd]

Cyflawnir dy holl addewidion hyn yn ddiftael.

Y mae y rhanau hyn o'r weddi ft'yddiog hon
i'w hystyried yn fwy fel gorlifiadau calon

ddiolchgar, nag fel erfyniadau neu ddeisyf-

iadau. Yr oedd ef wedi ei wasgu mor ddwys
gan deimlad o fawredd y trugareddau hyn,
a'r sicrwydd o'u cyflawniad iddo, fol nas

gwyddai pa fodd i }mattal oddiwrth son am
danynt ; a hyn yw y rheswm paham y mae yn
tai'o mor fynych ar yr uu tant.

Adn. 29. Yn dragywydd] Yr hyn a gyf-

eiria yn benaf at y Messia, a'r bendithion
ysbrydol a geir trwyddo ef yn oesoesoedd

:

gMel ar adn. 13.

28 Ac yn awr, Arglwydd Dduw,
tydi sydd Dduw, a'th eiriau di sydd
wirionedd, a thi a leferaist am -dy

was y daioni hwn.. :."•-

29 Yn awr, gan hyny rhynged
bodd i ti fendigo t dy was, i föd

ger dy fron di yn dragywydd :

canys ti, O Arglwydd Dduw, a
leferaist, ac â'th fendith di y ben-
dithier t dy was yn dragywydd.

PENNOD YIII.

A C wedi hyn tarawodd Dafj'^dd y
Philistiaid, ac a'u darostyngodd

hwynt : a Dafydd a ddyg ymaith
Metheg-ammah o law y Philistiaid.

2 Ac efe a darawodd Moab, ac a'u
mesurodd hwynt á llinyn, gan eu
cwympo hwynt i lawr : ac efe a fes-

urodd â dau linyn, i ladd ; ac â llinyn

llawn, i gadw yn fyw. Ac felly y
Moabiaid fuant i Dafydd yn weis-
ion, yn dwyn treth.

PEN. VIII. Adn. 1. Ac tcedi hyn íaraw-
odd Dafydd y Philistiaid] Bob amser cyn
hyn deuai y Philistiaid i wlad Israel ; ond ya
awT aeth Dafydd i'w gwlad hwy, i ymosod
arnynt ar eu tir eu hunain, Ue darostyngodd
efe hwynt, fel nas gallasant byth orthrymu
Israel fel o'r blaen. A Dafydd a ddyg
ymaith 3Ictheg-a?nmah — neu ' ffrwyn fy

mhobl,' fel yr arwydda y gair. 'Gath a'i

phentrefydd,* yw y darlleniad yn 1 Cron.

xviii. 1. Trwy fod Gath yn brifddinas y
Philistiaid, ac yn meddu brenin ynddi, yr
oedd hi megys ffricyn i gadw Israel mewa
darostj'-ngiad iddynt, ac i'w hattal rbag dyfod
i dir y Philistiaid i'w trechu hwynt.
Adn. 2. Ac efe a darawodd Moab] Ar ol

darostwng y Philistiaid o du y gorllewin, aetli

yn erbyn Moab o du y dwyrain i'r mòr marw,
a tharawodd hwythau hefyd. t)ywed yr
luddewon i'r Moabiaid ladd rhieni Dafydd
(gwel ar 1 Sam. xxii. 3, 4,) ac mai am hyny
y rhutlirodd efe amynt hwy yn &wc ; ac yr
oeddynt bob amser yn elynion greddfol i Is-

rael. Ac a'u mesurodd hwynt â llinyn—sef

â dau linyn, un i ladd, a'r llaU i gadw yn fyw.

Fe allai mai yr ystyr yw, ddarfod iddo, ar ol

gorchf}'gu y wlad, ei rhanu yn ddwy ran : un
ran, y rhai mwyaf ystyfnig o honynt, agwymp-
odd efe i laicr—gan ladd y trigolion a dinystrio

eu dinasoedd, eu cestyll, a'n hamddiftynfeydd ,-

a'r rhau arall, yr hon oedd y rhan luosocaf, ac

a elwir yma y ìlinyn llaìon, a gíidwodd efe yn
fyw—trwy iddynt dderbyn telerau heddwch,
ac ymostwng i'w lywodraeth ef. Ac feUy y
Moabiaid fuant i Dafydd yn weision—yn
ddarostyngedig iddo fel ei ddeiliaid ; yn diryn
treth—AT hyn a wnaethant ei holl ddyddiau
ef, a than deyrnasiad Solomon. Ac ar ol i'r

deyiTias gael ei rhanu, telid y dreth hon i

freuhinoedd Isi'ael h^-d ar ol mar\\olaeth
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3 ^ Tarawodd Dafydd hefyd Ha-
dadezer mab Rehob, brenin Sobah,
pan oedd efe yn niyned i ennill ei

derfynau wrth afon Euphrates.
4 A Dafydd a ennillodd oddiarno

ef fil o gerhydau, a saith cant o
farchogion, ac ugain mil o wr
traed ; a thorodd Dafydd linynau
gar meirch pob cerbyd, ac efe a
adawodd o honynt gan cerbyd.

5 A phan ddaeth y Syriaid o Da-
mascus, i gynorthwyo Hadadezer
brenin Sobah, Dafydd a laddodd o'r

Syriaid ddy fil ar hugain o wr.
6A Dafydd a osododd swyddogion

yn Syria Damascus ; a'r Syriaid a
fuant weision i Dafydd, yn dwyn
treth. A'r Arglwydd a gadwodd
Dafydd yn mha le bynag yr aeth
efe.

7 Dafydd hefyd a gymerth y tar-

ianau aur oedd gan weision Hadad-
ezer, ac a'u dyg hwynt i Jerusalem.

Ahab, pryd y gwrtliodasant ei tlialu, 2 Bren.

iii. 4, 5.

Adn. 3. Brenin Sobah] Sobah oedd ran o

Syria, i'r gogledd-ddwyrain o Ganaan, o du y
deau i Damascus, ac yn cyraedd hyd yr
Euphrates. Pan oedd èfe yn myned i ennill

ei derfynau wrth afon Euphrates— tybia

Clarlíe mai Hadadezer oedd yn myned i estyn

ei derfynau y pryd hyn ; ond y mae yn
debycach mai am Dafydd y dywedir hyn, yr
Lwn a wyddai fod yr holl wlad y íFordd hòno
wedi ei haddaw gan Dduw i Abraham, Gen.
XV. 18.

Adn. 4. A Dafydd a ennillodd oddiarno
ef fil gerhydau\ Nid yw y gair cerbydau
yn yr Hebraeg yma, eithr ceir ef yn 1 Cron.

xviii. 4, yn mha lyfr y mae llawer o bethau
yn cael eu hegluro, y rhai a grybwyllir yn fyr

yma. A saith cant o farchogion—neu ' saith

gant o gwmriiau o farchogion,' yr hyn a wTia

yn y cyfan saith mil, fel y mae yn 1 Cron.

xviii. 4, trwy fod deg yn mhob cwmni, a phob
c\n'mni yn meddu swyddog neu gadben arnynt.

Ond y mae y lxx yn darllen yma 'saith mil.'

Ac ugain mil o wr traed—y rhai yr oedd
yn hawdd eu cymeryd ar ol ennill y cerbydau
a'r marchogion. A thorodd Dafydd linynau
gar meirch pob cerbyd—neu, fel y mae yn
yr Hebraeg, 'A Dafydd a ddadgymalodd yr
holl gerbydau ; ' a thybia Clarke mai dyfetha

y cerbydau yn unig a olygir yma. Ond yr
oedd Duw wedi gorcliymyn i Josua dori

llinynau garau meirch y Canaaneaid, yn gys-

tal a llosgi eu cerbydau â thân : gwel ar Jos.

xi. 6, 9. Ac efe a adaiuodd o honynt gan
cerbyd—nid i'w defnyddio mewn rhyfcl, onidô
efe a gadwasai y cwbl, ond i fod yn goftadwr-

iacth o'i fuddugoliaetli, neu i gludo ou celti.

Adn. .5. A Dafi/dd a laddodd d'r Syriaid
ddwy fil ar huyain] A chan iddo ladd y rhai

liyn, y mae yn debyg iddo ladd gwr IJadad-
czer hefyd, adn. 4.
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8 O Betah hefyd, ac o Berothai,
dinasoedd Hadadezer, y dyg y bren-
in Dafydd lawer iawn o bres.

9 % Pan glybu Toi brenin Ha-
math, daro o Dafydd holl lu Hadad-
ezer

;

10 Yna Toi a anfonodd Joram ei

fab at y brenin Dafydd, i gyfarch
gwell iddo, ac i'w fenditiiio, am
iddo ymladd yn erbyn Hadadezer,
a'i faeddu ef (canj^s gwr rhyfelgar
oedd Hadadezer yn erhyn Toi) a
llestri arian, a llestri aur, a llestri

pres, ganddo

:

11 Y rhai hefyd a gysegrodd y
brenin Dafydd i'r Arglwydd, gyda'r
arian a'r aur a gysegrasai efe, o'r

holl genhedloedd a oresgynasai efe

;

12 Oddiar Syria, ac oddiar Moab,
ac oddiar feibion Ammon, ac oddiar

y Philistiaid, ac oddiar Amalec, ac
o anrhaith Hadadezer mab Rehob,
brenin Sobah.

Adn 6. A Dafydd a osododd swyddogion
yn Syria Damascus] Neu finteioedd o fiìwyr

dan swyddogion mewn gwahanol barthau o'r

wlad, i gadw y Syriaid yn ddarostyngedig i'w

lywodraeth ef. AW Syriaid afuant weision
i Dafydd—gwel ar adn. 2. A'r Arghoydd a
gadwodd, Dafydd—rhag cael niwed yn yr hoU
ryfeloedd hyn ; ac yr oedd hyny yn brawf ei

fod ef yn gweithredu yn ol ewyllys Duw.
Adn. 7- Y tarianau aur oedd gan loeision

Hadadezer] Tybia rhai mai tlysau ac addum-
iadau aur a feddylir, y rhai a wisgid gan bríf

swyddogion y brenin yn unig ; neu a berthyn-

ent i'r brenin ei hun, ac a osodwyd dan ofal

rhai o'i weision ef ; ac a\i dyg hwynt i Jerusa-

lem—fel yspail rhyfel, ac a ddefnyddiwyd ond
odid at wasanaeth y deml yn amser Soloraon.

Adn. 8. O Betah hefyd, ac o Berothai]
Yn 1 Cron. xviii 8, gelwir y dinasoedd hyn
Tihhath a Chun. Y mae yn debyg fod yr

Hebreaid yn eu galw ar un enw, a'r Syriaid

ar yr enw arall ; er y tybia rhai fod pedair

dinas yn cael eu bwriadu. Llawer iawn o

hres—o'r hwn y gwnaeth Solomon y môr pres,

a'r colofnau a'r Uestri pres.

Adn. 9. Ban glybu Toi brenin Hamath]
Hamath oedd deyrnas fechan arall yn Syria,

i'r hon yr oedd Hadadezer yn elyn cryf.

Adn. 10. Igyfarch gwell iddo, ac iho fen-

dithio] I ddangos ])arch iddo am faeddu gelyn

ei dad, ac i ddymuno ei Iwyddiant ef yn bar-

liaus. Canys gwr rhj/felgar oedd Hadadeter
yn erhyn Toi—wedi bod yn yniosod arno yn
fynych, i geisio dwyn ei deyrnas oddianio.

A íh'Mri arian, a. llestri aur, a lìestri pres—
yn anrhegion i Dafydd, er enniU ei flafr a'i

aniddiíiyniad.

Adn. n , 12. Y rliai ]i<fyd a gyscgrodd y
hrcnin Dafydd i'r Aryl/ri/dd] At adcihid

aeth y deml a'i dodrefn, feí yr arferai wneyd
à'r anrhaith a gyniorai eíb yn ei ryfeloedd â

gwahanol genhedloedd, adn. 12.
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13 A Dafydd a emiilloddí(^cZoenw,
pan ddjchwelodd efe o ladd y Syr-
aid, yn nyíTryn yr halen, sef tair

mil ar bymtheg.
14 % Ac efe a osododd benaethiaid

ar Edom ; ar holl Edom y gosododd
efe benaethiaid, a bu holl Edom yn
weision i Dafydd. A'r Arglwydd
a gadwodd Dafydd, i ba le bynag
yr aeth efe.

15 A theyrnasodd Dafydd ar holl

Israel ; ac yr oedd Dafydd yn
gwneuthur barn a chyfiawnder i'w
holl bobl.

16 A Joab mab Serfiah oedd hen
ar y llu ; a Jehosaphat mab Ahilud
yn gofiadur

:

Adn. 13. A Dafydd a ennillodd iddo enio]

Fel rhyfelwr dewr, a buddugwr digyíFelyb.

Ond y mae y Targum yn ei ddarllen, ' Dafydd
a gasglodd finteioedd ;' sef i lenwi ei fyddin

ar ol dychwelyd o ladd y Syriaid ; a gellir

meddwl fod ei fynych frwydrau wedi teneuo
ei fyddin i raddau mawrion. Yn nyfryn yr
halen—gwastadedd eang, yn llawn o ftynnonau
heilltion, oddeutu tair miUdir oddÌAVTth ddinas
Palmyra, neu Tadmor yn yr anialwcli. Sef
tair mil ar hymtheg—yn 1 Cron. xviii. 12, dy-
wedir i Abisai, nai Dafydd, ac un o'i dywysog-
ion ef, ladd deunaw mil o Edomiaid yn nyffiyn

yr halen. Fe allai mai Edomiaid yn ymladd
o blaid y Syriaid oeddynt, ac am hyny gel-nàr

hwy yn Edomiaid yno, ac yn Syriaid yma.
Adn. 14. Ac efe a osododd benaethiaid ar

JSdom] I gadw yr Edomiaid mewn darostyng-

iad iddo ef, fel y gwnaethai o'r blaen yn
Syria : gwel ar adn. 6. Yn aw y dechreuwj'd
cyflawni rhagfynegiad llebecca, Gen. xxv. 23,

a phroffwydoliaeth Balaam, Num. xxiv. 18.

Adn. 15. A theyrnasodd üafydd ar holl

Israel] Ar holl wlad yr addewid yn yr ystyr

helaethaf, o afon yr Aifft hyd afon Euphrates,
Gen. XV. 18 ; ac yr oedd Dafydd yn gwneu-
thur barn—yn llywodraethu ei hoil bobl yn
gyfiawn }ti ol cyfraith Duw.

Adn. Ì6. ^ Joab mab Serfiah oedd ben ar

y llu] Neu dywysog y filwriaeth ; ac efe a

gafodd yr anrhydedd hwn, nid am ei fod jn
nai i Dafydd, ond am daraw o hono y Jebus-
iaid, pen. v. 8. A Jehosaphat mab Ahilud
yn gofiadur—yn ysgrifenu me^m llyfr bob
peth bwys yn y fyddin neu y Uywodraeth,
ac yn coffàu i'r brenin y pethau ag yr oedd yn
rhaid iddo ef eu gwneuthur ar amserau
penodol. Yr oedd brenhinoedd }' dwyrain yn
cadw dyddlyfr o hanes eu teyrnasiad : gwel
Esther vi. 1.

Adn. 17. A Sadoc mab Ahitub, ac Ahi-
melech mab Abiathar, oedd offeiriaid] Sef
yr offeiriaid penaf dan Abiathar, yr hwn ei

hun oedd yr archoffeiriad y pryd hyn, ac hyd
amser Solomon, 1 Bren. ii. 26, 27 ; a Seraiah
yn ysgrifenydd— sef ysgrifenydd y cyfrin-

gynghor, neii brif gynghorwr y brenin yn y
gyfraith. Dichon fod swyddau Jehosaphat a
Seraiah yn gwahaniaethu yn hyn, fod un yn

Bafydd.

17 A Sadoc mab Ahitub, ac Ahi-
melech mab Abiathar oedd offeir-

iaid ; a Seraiah yn ysgrifenydd
;

18 Benaiah hefyd mab Jehoiada
oedd ar y Cerethiaid a'r Pelethiaid

;

a meibion Dafydd oedd dywysogion.

PENISrOD IX.

A DAFYDD a ddywedodd, A oeä
eto un wedi ei adael o d Saul,

fel y gwnelwyf drugaredd âg ef, er
mwyn Jonathan ?

2 Ac yr oedd gwas o d Saul a'i

enw Siba. A hwy a'i galwasant ef
at Dafydd. A'r brenin a ddywedodd
wrtho ef, Ai tydi yw Siba ? A dy-
wedodd yntau, Dy was yw efe.

ysgrifenydd mewn pethau gwladol, a'r llall

meM"n i^ethau eglwysig.

Adn. 18. Benaiah hefyd mab Jehoiadd]
Am ddewrder hwn gwel ar pen. xxiii. 20—23 ;

oedd ar y Cei-ethiaid d'r Pelethiaid— ' gwr
gard ' Dafydd y gelwir y rhai h}'n jn. pen.
xxiii. 23 ; a diamau mai rhyw fiÌwjT enwog
am eu dewrder a'u ffyddlondeb i'r brenin
oedd"VTit, fel vr ymddengrs oddivvTth pen. xv.

18, a' XX. 7, 1 Bren. i. 38, 44. Tybia rhai,

oddiwTth eu henwau, mai Philistiaid oeddynt
genedl ; ond prin y gallwn feddwl y cvmer-

asai Dafydd rai felly i'w wasanaeth. Ý mae
y Galdeaeg yn cyfieithu y rhai hyn )-n bwäwyr
a thafiwyr, sef rhai medrus i saethu â bwäau,
ac i datìu cerig á fíya tafl ; a dichon fod gan
Dafydd ddwy fyddin felly yn osgorddlu bren-
hinol iddo, ar y rhai yr oedd Benaiah j-n gad-
fridog. A meibion Dafydd oedd dywysogion— ran swydd a gwaedoliaeth. Fel hyn, ar ol

i'r hanesydd santaidd grybwyll am deymasiad
uniawn a chyfiawu Dafydd, adn. 15, y mae efe

yn ebrwydd yn rhoddi enwau a sw\ddau prif

weinidogion ei deyrnas ef ; canys y mae y
rhan fwyaf ddoethineb a dedwyddwch
brenin, fel y sylwa Delany, }-n gynwysedig
yn y dewisiad o weinidogiou galluog i gyf-

lawni swyddau mawrion y llj'wodraeth.

PEN. IX. Adn. 1. A oes eto un îcedi ei

adael ó d Saul ?] Av ol i Dafydd orphen ei

ryfeloedd, a sefydlu ei de} rnas a'i lys, efe a
ddechreuodd feddwl pa rwymedigaethau oedd
arno i d Saul, ac yn enwedig i Jonathan.

Fd y gicnelwyf drugaredd âg ef—}-n ol y
cyfammod a wnaed rhM-ng Dafydd a Jonathan,
1 Sam. XX. 15, &c. Gan nad oedd Mephiboseth
ond deuddeg mlwydd a hanner oed pan aeth

Dafydd yn frenin ar holl Israel, pen. iv. 4, a'i

fod yn a\\T }ti dad, adn. 12, rhaid mai ^ti

mhen lla\\er flynyddoedd ar ol ei \vneyd }-n

frenin ar hoU Israel y gwnaeth Dafydd }t
ymof}'niad hwn.

Adn. 2. Ac yr oeddgwas d Saul a'i enw
Siba] D}-wed yr luddewon mai Canaanead
oedd y gwas hwn, yr lnvn na ryddhawyd b}'th,

ond a barhiiai yn feddiant i'w blant ar ei ol,

vu ol V gvfraith, Lef. xxv. 45, 46 : gwel ar

àdn. 10.
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3 A dywedodd y brenin, A oes neb
eto o d Saul, fel y gwnelwyf dru-
garedd Duw âg ef ? A dywedodd
Siba wrth y brenin, Y mae eto fab i

Jonathan, yn glojBP o't draed.
4 A dywedodd y brenin wrtho, Pa

le y mae efe ? A Siba a ddywedodd
wrth y brenin, "Wele ef yn nh Ma-
chir, mab Ammîel, yn Lo-debar.

5 ^ Yna y brenin Dafydd a anfon-

odd, ac a'i cyrchodd ef od Machir,
mab Ammîel, o Lo-debar.

6 A phan ddaethMephiboseth mab
Jonathan, mab Saul, at Dafydd, efe

a syrthiodd ar ei wyneb, ac a ym-
grymodd. A Dafydd a ddywedodd,
Mephiboseth. Dywedodd yntau,
Wele dy was.
7 *[[ A Dafydd a ddywedodd wrtho

ef, Nac ofna ; canys gan wneuthur

y gwnaf drugaredd â thi, er mwyn
Jonathan dy dad, a mi a roddaf yn
ei ol i ti holl dir Saul dy dad ; a thi

Adn. 3. Fel y gionelwyf drugaredd Du
âg ef] Hyny y\v, y ärngaredd fwyaf ; megys
gelwir taranau maiürion yn ' daranau DuivC
Exod. ix. 28 : ac heblaw hyny, yr oedd y dru-

garedd hon yn ol cyfammod Duw, yn debyg i

weithredoedd Duw, ac er gogoniant i Dduw.
Yn gloffoH draed—gwel ar pen. iv. 4.

Adn. 4. Wele ef yn nh Machir\ Ym-
ddengys fod Machir yn r haelionus iawn, yr
hwn a letyai Mephiboseth o wir dosturi, ac a

fu dda wrth Dafydd wedi hyn er ei fwyn ef,

pen. xvii. 27—29. Yn Lo-debar—meddylir
mai lle yn Gilead, tuhwnt i'r lorddonen, oedd
ìmici ; a bod Mephiboseth wedi cilio yno, rhag
ofn i Dafydd ei ladd ef fel etifedd yr orsedd ;

ac mai hyn oedd yr achos nas gwyddai Dafydd
fod mab i Jonathan wedi ei adael.

Adn. 5. Yna y hrenin Dafydd a anfon-
odd] Genadau i'w gyrchu ef, yn mhlith y rhai

ond odid yr oedd Siba yn un.

Adn. 6. jEfe a syrthiodd ar ei wyneh, ac a
ymgrymodd] I ddangos ei barch a'i ymos-
tyngiad i'r brenin. A Dafydd a ddywedodd,
Mephiboseth !—y mae Dafydd yn ei gyfarch

ef wrth ei enw ; ac wrth weled ei fod yn glofF

o'i ddau droed, a chofio am yr anwyldeb mawr
ag oedd rhyngddo a Jonathan ei dad ef, gallwn
feddwl fod ei ymysgaroedd yn cynhesu yn
ddirfawr tuag ato ef.

Adn. 7- Nac ofnà] Dichon fod Mephiboseth
yn amlygu rhyw arwyddion o ofn, rhag y
íladdai Dafydd ef, i ddiogelu yr orsedd iddo

ei hun ; ac yma y mae y brenin yn ei annog i

beidio ofni dim niwed oddiwrtho ef, eithr dys-

gwyl pob tiriondeb er mwyn ei dad. Mi a
roddafyn ei ol i íi holl dir Saul dy dad—
neu ei daid, adn. 6. Ar ol marw Isboseth, yr
oedd tiroedd Saul wedi dyfod i Dafydd, naill

ai fel tiroedd y goron ; neu yn hawl Michal ei

wraig, merch Saul ; neu ynte fel tiroedd ffor-

fiTetiedig iddo ef am wrthryfel Isboseth. A thi

afwytâifara arfy mìvrdd i yn wattadol—
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a fwytâi fara ar fy mwrdd i yn was-
tadol.

8 Ac efe a ymgrymodd, ac a ddy-
wedodd, Beth ydyto dy was di, pan
edrychit ar gi marw o'm bath i ?

9 ^ Yna y brenin a alwodd ar Siba
gwas Saul, ac a ddywedodd wrtho,
Yr hyn oll oedd eiddo Saul, ac eiddo
ei holl d ef, a roddais i fab dy
feistr di.

10 A thi a erddi y tir iddo ef, ti,

a'th feibion, a'th weision, ac a'u

dygi i mewn, fel y byddo bara i fab
dy feistr di, ac y bwytao efe : a
Mephiboseth, mab dy feistr di, a
fwyty yn wastadol fara ar fy mwrdd
i. Ac i Siba yr oedd pymtheg o
feibion, ac ugain o weision.

11 Yna y dywedodd Siba wrth y
brenin, Yn ol yr hyn oll a orchym-
ynodd fy arglwydd y brenin i'w was,
felly y gwna dy was. Yna y dywed'
odd Dafydd, Mephiboseth a fwyty

fel nn o'i gyfeillion anwylaf, neu ei berthyn-

asau agosaf ; canys nis gallai Mephiboseth gy-
meryd un swydd yn y llys, o herwydd ei gloífiii.

-Hyn oedd yr anrhydedd mwyaf a allai un
deiliad ei fwynhau, fel y galhvn weled oddi

wrth Luc xxii. 30. Ond tybia rhai mai hawl
i le wrth fwrdd y brenin ar y gwleddoedd cy-

hoeddus yn unig a feddylir, trwy fod cynyrch

y tir yn cael ei ddarparu er ei gynaliaeth reol-

aidd ef, adn. 10.

Adn. 8. Fan edrychit ar gi mario o'm hath
i ?] Ymadrodd yn arwyddo ei feddwl distadl

ef am dano ei hun, o herwydd ei gloffni ac

iselder ei amgylchiadau. Yr oedd ci byw yn
cael ei ystyried yn greadur gwael ac aílan, a
llawer mwy felly ci marw : gwel ar 1 Sam.
xxiv. 14.

Adn. 9. A roddais ifab dyfeistr dí] Sef i

Mephiboseth mab Jonathan, mab Saul, meistr

cyntaf Siba. Ond tybia rhai mai i Micha,
mab Mephiboseth, a feddylir.

Adn. 10. A thi a erddi y tir iddo ef] Ym-
ddengys fod Siba a'i deulu i ofalu am yr holl

etifeddiaeth, a"i hamaethu ar eu cost eu
hunain, gan roddi hanner y cynyrch i deulu
Mephiboseth -^fel y byddo bara i fab dy feistr

di—sef i Micha mab Mephiboseth, fel y tybia

rhai ; tra yr oedd Mephiboseth mab Jonathan
i fwyta yn wastadol ar fwrdd y brenin. Ond
os Mephiboseth ei hun a feddylir yma, rhaid

mai ar amseroedd nodedig, megys y newydd-
loerau, (gwel 1 Sam. xx. 24—27,) yr oedd efe

i fwyta ar fwrdd y brenin, fel y nodwyd ar

adn. 7.

Adn. 11. Felly y gwna dy was] T mae
Siba yn addaw yn dêg iawn yma, y gwnai efe

bob peth yn ol gorchymyn Dafydd ; ond efe a

drôdd allan yn dwyllodrus wedi hyn : gwel ar

pen. xvi. 1—4, a xix. 26, 27- Yna y dy-

loedodd Dafydd, Mephiboseth a fwyty arfy
mwrdd i—nid yw y geiriau ' y dywedodd
Dafydd ' yn yr Hebraeg ; a chan mai Siba
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ar fy mwrdd i, fel un o feibion y
brenin.

12 Ac i Mepbibosetli yr oecld mab
bychan, a'i enw oedd Micha. A
phawb a'r a oedd yn cyfaneddu t
Siba oedd weision i Mephiboseth.

13 A Mephiboseth a drigodd yn
Jerusalem : canys ar fwrdd y brenin
yr oedd efe yn bwyta yn wastadol

:

ac yr oedd efe yn gloff o'u ddau-
droed.

PEmOD X.

AC ar ol hyn y bu i frenin meibion
Ammon farw, a Hanun ei fab a

deyrnasodd yn ei le ef.

2 Yna y dywedodd Dafydd, Mi a
wnaf garedigrwydd â Hanun mab
Nahas, megys y gwnaeth ei dad ef

garedigrwydd â mi. A Dafydd a

sydd yn llefani ya. nechre yr adnod', dìchon
mai Siba a lefarodd y geiriau hyn, gan addaw
yn ymífrostgar y cai Mephiboseth fywioliaeth

fel un feibion y brenìn ar ei fwrdd ef.

Adn. 12. Ac i 3Iephiboseth] Yr hwn yn
debygol a briodasai yn Lo-debar, adn. 4 ; 7/r

oedd mab bychan, a'i enw oedd 3Iicha—cry-

bwyllir amrai genedlaethau o'i hiliogaeth ef yn
1 Cron. viii. 34—40. Oedd weision, i Me-
phiboseth—yn gystal ag i Siba, adn. 10, trwy
eu bod yn rhanog am gynyrch y tir.

Adn. 13. Ac yr oedd efe yn glofjF oH ddau-
droed] Neu, ' er eifodyn gÌoíFo'i ddaudroed,'

nid attaliodd hyny y brenin rhag ei groesaA^Ti

ef ar ei fwrdd gyda'r tiriondeb mwyaf.

PEN. X. Adn. 1. Bii i frenin riieibion

Ammonfarw] Sef Nahas, yr hwn a orchfyg-

wyd gan Saiü lawer blwyddyn cyn hyn,
1 Sam. xi.

Adn. 2. Jlegys y gwnaeth eì dad efgared-
igrwydd â mí] Ond odid pan yr oedd Ì)afydd
yn gorfod ffoi yma a thraw rhag Saul. Fe allai

iddo ddanfon Uuniaeth iddo ef a'i wÿr, neu eu
gwahodd hwy ato ef i wlad Ammon er cu di-

ogelwch, a hyny nid o gariad at Dafydd, ond o

gâs at Saul, gan obeithio gallu gorclifygu Saul
rywbryd trwy goleddu yr annghydfod rhwng
I)afydd ac ef : gwel ar 1 Sam. xxii. 4. A
Dafydd a anfonodd ffi/da'i weision i'w gy-
suro ef am ei dad—yr Ìiyn yr aiferai brenhin-
oedd heddychol â'u gilydd ei wneyd yn y dydd-
iau hyny, ac eto hefyd.

Adn. 3. Wyt ti yn iybied mai anrhydeddu
dy dad di y mae Dafydd ?] A wyt ti mor
ffol a meddwl fod Dafydd yn ddiragrith yn
hyn ? Onid er mioyn chíoiUo y ddinas—

o

ran ei chyfoeth ; a'i throedio—neu ei cherdd-
ed, i weled ei mauau gweinion, a pha le y
gellid dyfod i mewn iddi hawddaf ; a'i dyfetha
—trwy ladd ei thrigolion a llosgi y ddinas ar

ol hyn, y danfonodd efe ei weision atat ti yn
awr ?

Adn. 4. Yna Ilanun a gymerth weision

Dafydd] Gan gredu yr hyn a ddywedasai ei

It

anfonodd gyda'i weision i'w gysuro
ef am ei dad, A gweision Dafydd a
ddaethant i wlad meibion Ammon.

3 AthywysogionmeibionAmmon
a ddywedasant wrth Hanun eu har-
glwydd, Wyt ti yn tybied mai an-
rhydeddu dy dad di y mae Dafydd,
o herwydd iddo ddanfon cysurwyr
atat ti ? onid er mwyn chwilio j
ddinas, a'i throedio, a'i dyfetha, yr
anfonodd Dafydd ei weision atat ti ?

4 Yna Hanun a gymerth weision
Dafydd, ac a eilliodd hanner eu
barfau hwynt, ac a dorodd eu dillad
hwynt yn eu hanner, hyd eu cluniau,
ac a'u gollyngodd hwynt ymaith.

5 Pan fynegwyd liyn i Dafydd,
efe a anfonodd i'w cyfarfod hwynt

;

canys y gwr oedd wedi cywilyddio
yn fawr. A dywedodd y brenin,

dywysogion am danynt ; ac a eilliodd hanner
eu barfau hicynt—sef un ochr i wyneb pob
un ond odid ; ac a dorodd eu dillad hwy yn
eu hanner—ar gyfer cu cluniau, gan adaei y
rhanau hyny o'u cyrff yn noethion, y rhai yr
oedd,gweddeidd-dra yn gof\Ti eu gorchuddio ;

ac a'u goUyngçdd hwynt ymaith—yn yr ag-
wedd warthus a noeth hon, ifod \tiWhddrych-
au gwawd a dirmyg gan bawb a'u g^eîent.
Hyn oedd y gwarth mwyaf a allasai efe ei
roddi arnynt ; canys yr oedd barf hir a dillad
llaesion yn cael eu hystjTÌed yn y dw}-rain ya.

arwyddion o anrhydedd ; ie, meMn rhai màn-
au, yr oedd tori y farf yn cael edrych arno nid
yn unig fel yr anfri mwyaf, ond hefyd fel y
gosp drymaf. Yn mhlith yr Indiaid à'r Pers-
iaid gorchymyna y brenin i'r troseddwyrmwy-
af gael eu heiUio, yr hyn yw y gosp drjTnaf a
aU efe ei g^^einyddu arnynt tu jmo. i'w dien-
yddio ; ac yn Sparta, pan droai y milwyr ea
cefn yn nydd y frwydr, yr oeddynt yn g'orfod

ymddangos wedi eiUio hanner eu barfau. Yr
oedd tri rheswm gan y dwyreinw\T dros barchu
eu barfau : (1) Am eu bod jti ei hystyried
yn addurn naturiol, wedi ei fwriadu i wahan-
iaethu rìn-ngddynt a'r Tlìyn-fenywaidd, paa
nad oedd nemawr o wahaniaeth yn eu gwisg-
oedd hwynt. (2) Yr oedd yn arwydd o ryddid,
mewn gwTthgyferbjTiiad i gaethweision. (3)
Arferent hefyd dyngu i'w barfau, ac ystyrient

y Uw h\ynw yr un mwyaf rliwymiadol. FeUy,
ar bob ystyriaeth, yr oedd y dirmyg a'r sarhâd
a ddanghosodd Hanun i deym-genadau Da-
fydd yn drosedd o'r radd uwchaf, y mwyaf a
allai efe ei ddangos iddAiit tu yma i'w liadd

:

\T oedd yn droseddiad o ddeddf natur, \ti

gystal ag o hawliau cenliedloedd, ac yn bechod
yn erbyn cyfraith Dduw : gwel Lef. xix. 27.

Adn. 5. Arhoswch yn Jericho hyd oni
thyfo eich barfau] Dyma y Ue c}Titaf y
daethant iddo yn Nghanaan ar ol croesi yx
lorddonen. Er nad oedd Jericho wedi câel

ei hadeiladu byth er pan ddinystriwyd hi gan
Josua, (gwel ar Jos. ^i. 26,) eto yr oedd yno
rai tai bu^eiliaid ac ereiU, lle y gaUent àro»
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Arlioswch yn Jericho hyd oni thyfo

eich barfau chwi ; ac yna dychwel-
wch.

6 ^ A meibionAmmon a welsant

eu bod yn ffiaidd gan Dafydd; a

meibion Ammon a anfonasant ac a

gyíiogasant y Syriaid o Beth-rehob,

a'r Syriaid o Soba, ugain mil o wr
traed, a chan frenin Maachah fìl o

wr, ac o Istob ddeuddeng mil o

wr.
7 A phan glybu Dafydd, efe a

anfonodd Joab, a holl lu y cedyrn.

8 A meibion Ammou a ddaethant,

ac a luniaethasant ryfel wrtli ddrws

y porth: a'r Syriaid o Soba, a

Behob, ac o Istob, a Maachah, oedd

o'r neilldu yn y maes.
9 Pan ganfu Joab fod wyneb y

rhyfel yn ei erbyn ef yn mlaen ac

yn ol, efe a etholodd o holl ethol-

edigion Israel, ac a ymfyddinodd
yn erbyn y Syriaid.

10 A gweddill y bobl a roddes

efe dan law Abisai ei frawd, i'w

yn annghyhoeddhycl onibyddentyngymhwys

i ymddangos yn mhlith eu cydraddolion. Ac
yna di/chwelwch—i'v llys i Jerusalem. Gall-

\vn feddwl oddiwrth hyn i Dafydd anfon dillad

iddynt gyda'i weision ar y pryd.

Ádn. 6. A meihion Ammon a loelsant eu

bod yn ffiaidd gan Bafydd] Fod eu hym-
ddygiad hwy tuag at ei genadau ef wedi ei

ddigio yn fawr, ac y byddai efe yn debyg o

ddial yn llym arnynt ; ac am hyny cyflogas-

ant 33,000 o filwyr eu cymydogion, yn chwan-

egol at eu milwyr eu hunain, i wrthsefyll

Dafydd, neu i ymosod arno.

Adn. 7. Efe a anfonodd Joab, a holl lu y
cedyrn] Níd arhosodd Dafydd i'r gelynion

ddyfod i'w dir ef, eithr danfonodd ei filwyr i'w

tir hwynt, i ymosod arnynt yn eu gwlad eu

hunain.
Adn. 8. A meihion Ammon a ddaethant]

O'u holl ddinasoedd ; ac a luniaethasant ryfel

wrth ddrws y porth—sefporth dinas Medeba

;

aV /nözc?—cyflogedig, oeddynt o'r neilldu

yn y maes, yn cynllwyu tu ol i fyddin Joab.

Adn. 9. Parî ganfu Joah] Eu bod wedi

rhanu eu byddinoedd yn ddwy dorf, yr Am-
moniaid o'i flaen ef, a'r Syriaid tu ol iddo ; efe

a etholodd—efe a ranodd ei fyddin ei hun yn
dd^sy ran, gan ddewis y milwyr goraf i ym-
osod ar y Syriaid, y rhai ond odid oeddynt

luosocach neu ddewrach na'r Ammoniaid.
Adn. 10. A gioeddilly hobl a roddasai efe

dan law Ahisai ei frawd] Yr hwn oedd yn
rhyfelwr dewr fel yntau ; i'io byddino yn er-

byn meihion Ammon—tra yr oedd Joab ei

hun yn arwain y lleill yn erbyn y Syriaid.

Adn. 11. Os trechfydd y Syriaid na mí]

Yr hyn y gallai Abisai ei wybod wrth weled

gwr Joab yn cilio ; yna hydd di i mi yn gy-

northwy—trwy ddanfon rhan o'th fyddin atom

byddino yn erbyn meibion Ammon.
11 Ac efe a ddywedodd, Os trech

fydd y Syriaid na mi, yna bydd di i

mi yn gynorthwy : ond os meibion
Ammon fyddant trech na thi, yna y
deuaf i'th gynorthwyo dithau.

12 Bydd bybyr, ac ymwrolwn
dros ein pobl, a thros ddinasoedd
ein Duw : a gwnaed yr Arglwydd
yr hyn fyddo da yn ei olwg ef.

13 A nesaodd Joab a'r bobl oedd
gydag ef, yn erbyn y Syriaid i'r

rhyfel : a hwy a ffoisant o'i flaen ef.

14 A phan welodd meibion Am-
mon ffoi o'r Syriaid, hwythau a
ffoisant o flaen Abisai, ac a aethant
i'r ddinas. A dychwelodd Joab
oddiwrth feibion Ammon, ac a
ddaeth i Jerusalem.

15 ^ A phan welodd y Syriaid
eu lladd o flaen Israel, hwy a ym-
gynullasant yn nghyd.

16 A Hadarezer a anfonodd, ac a
ddyg y Syriaid oedd o'r tuhwnt i'r

afon : a hwy a ddaethant i Helam,

ni. Yr oedd hon yn ddarpariaeth gall o bob tu.

Adn. 12. Bydd hyhyr] Bydd ddewr a
chalonog ; ac ymwrolwn dros ein pohl—fel

na ddarostynger hwy i gaethiwed ; a thros

ddinasoedd ein Duw—rhag i eilunaddoliaeth

gael ei hail sefydlu yn ninasoedd Canaan, yn
lle addoliad y gwirDduw. Fel hyn eu rhyddid,

eu gwlad, a'u crefydd, yn fwy na dial am an-

mharchu gweision Dafydd, oedd rhesymau
Joab i annog ei filw^'^r i bybyrwch a gwrolder.

A gwnaed yrArglwydd yr hynfyddo dayn
ei olwg ef—os gwnaent hwy eu dyledswydd,

yr oedd ef yn hyderu y byddai rhaglunia'eth

Duw o'u plaid ; ond os na fyddai, yr oedd am
ymostwng i ewyllys yr Arglwydd. Y modd-
ion oedd eiddynt hwy, a'r canlyniad oedd

eiddo yr Arglwydd, i roddi y fuddugoliaeth

iddynt neu beidio.

Adn. 13. ^ hwy affoisantó'iflaen ef] Am
na allent sefyll yn erbyn Israel ; a dichon nad

ocddynt yn chwennych sefyll ychwaith, gan

mai ymladd am gyflog yr oeddynt, a'u bod

wedi cael eu tâl yn mlaenllaw, 1 Cron. xix. 6.

Adn. 14. A phamoelodd meihion Ammon
ffoi o'r Syriaid] Yn y rhai y rhoisent gy-

maint o ymddiriad ; htoythau a ffoisant—

i

ddinas Medeba, yr hon oedd yn ddigon cadam
i'w hamddiífyn hwy am dro ; a dychwelodd
Joah—yn fuddugoliaethus i Jerusaiem, i hys-

bysu ei Iwyddiant i Dafydd.

Adn. 15. Ymgynullasant yn nghyd] I ys-

tyried pa beth oedd oraf ei wneuthur dan y
fath amgylchiadau. Ofncnt y dialai Dafydd

yn mheilath arnynt am gynorthwyo yr Am-
moniaid, a bament mai gwell oedd darparu

byddin ddigon cref i'w hamddiffyn eu hunain

os ymosodai cfe arnynt.

Adn. 16. A IIadarezer] Yr hwn a orch-

fvgwvd o'r blaen gan Dafydd, pen. viii.3,&c.,
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a Sobach tywysog llu Hadarezer
o'u blaen.

17 A pban fynegwyd i Dafydd
hyny, efe a gasglodd holl Israel, ac
a aeth dros yr lorddonen, ac addaeth
i Helam : a'r Syi^aid a ymfyddin-
asant yn erbyn Dafydd, ac a ymladd-
asant âg ef.

18 A'r Syriaid a ffoisant o flaen

Israel ; a Dafydd a laddodd o'r

Syriaid, wr saith cant o gerbydau,
a deugain mil o wr meirch : ac efe

a darawodd Sobach tywysog eu llu

hwynt, fel y bu efe farw yno.
19 A phan welodd yr holl fren-

hinoedd oedd weision i Hadarezer,
eu lladd hwynt o flaen Israel, hwy

ac a elwir yno IIadadezer; ac felly y gelwir

ef yma gan oddeiitu 30 o ysgriflyfrau Kenni-
cott a De Eossi. Trwy fod y resh a'r daleth
(sef y ddwy lythyren Hebreig r ad) yn debyg
iawn i'w gilydd, yr oedd yn hawdd i adysgrif-

enwyr roddi y naiU yn lle y llall. A ddyg y
Syriaid oedd ó'r tuhwnt i'r afon—sef afon

Euplu'ates ; iHelam—rhyw le ynSyria, rhwng
yr lorddonen a'r Euphrates. Dywed Josephus
fod byddin Hadadezer y tro hwn yn 80,000 o

wr traed, a 10,000 o wr meirch, heblaw y
cerbydwyr.
Adn. VJ. Ac a aeth dros yr lorddonen]

Felly aeth Dafydd ei hun i'r rhyfel y tro hwn,
ond odid gyda Joab ; a phan welodd y Syriaid

ef a'i wr yn dyfod, trefnasant eu byddinoedd
yn y fan i'w wrthsefyll.

Adn. 18. A Dafydda laddodd o'r Syriaid
wr saith gant o gerbydau] Yn 1 Cron. xix.

18, dywedir eu bod yn saith mil. Y mae ya
à.m thebyg fod yr luddewon gynt, megys y
maent yn fynych eto, yn ysgrifenu eu nifer-

oedd mewn llythyren rifedigoU ac nid mewn
geiriau llawn ; a chan fod llawer o'r Ihthyr-
enau Hebreig yn dra thebyg i'w gilydd, gallai

camgymeriadau ymlusgo i mewn yn hawdd.
Y mae y llythyrcn nun yn sefyU am 700 ; a'r

Uythyren zain, yr hon sydd yn deb>'g iawn
iddi, gyda nodyn bychan uwcîi ei phen, jti

sefyU am 7,000 ; a gaUasai tebygolrwydd y
rhai hyn i'w gilydd beri i adysgrifenydd an-

wyHad\^TUs roddi y naiU yn lle y UaU= A deu-
gain mil o lor meirch—yn 1 Cron. xix. 18,

gelwir hwjTit yn ^or traed. Dichon fod y
gwr meirch a'r gwr traed wedi cydymgy-
mysgu, fel ag y Uaddwyd o honynt )ti y cwbl
ddeugain mil, rhwng y gwr meirch a'r gwr
traed. Ond tybia Houbigant y dylai yr ad-
nodau hyn gael eu darUen, ' Dafydd a laddodd
o'r Syriaid saith mil o wr meirch, saith gant
o gerbydwyr, a deugain mil o wr traed.'

Adn. 19. A phan u>elodd yr hollfrenhin-
oedd oedd weision i Hadarezer] Gan mai efe

oedd y brenin cryfaf yn y parthau hyny, ym-
ddengys fod ganddo lawer o îs-frenhinoedd
dano ef, neu wedi cael eu cyflogi ganddo i ddy-
'fod yn erbyn Dafydd. Hwy a heddychasant
âg IsracU ac a'u gwasanaethasant hwy—
megya y gwnaeth Hadarezer ci hun hefyd yn

a heddychasant âg Israel, ac a'u
gwasanaethasant hwynt. A'r Syr-
iaid a ofnasant gynorthwyo meibion
Ammon mwyach.

PENNOD XI.

4 wedi pen y flwyddyn, yn yr^ amser y byddai y brenhinoedd
yn myned allan i ryfel, danfonodd
Dafydd Joab a'i weision gydag ef,

a holl Israel ; a hwy a ddistrywias-
ant feibion Ammon, ac a warchae-
asant ar Rabbah : ond Dafydd oedd
yn aros yn Jerusalem.

2 ^ A bu ar brydnawn-gwaith gy-
fodi o Dafydd oddiar ei wely, a
rhodio ar nen t y brenin : ac oddiar

ddiamau, trwy dalu teymged neu dreth i Da-
fydd. Yn hyn cyfla%\Ti-wyd addewid Duw i

Abraham, yr hon a adnewyddwyd wedi hj-ny

i Josua, o roddi y wlad i'w had ef, ' o afon yr
Aiffìt hyd afon Euphrates :' gwel ar Gen. xv.

18, a Jos. i. 2—4. A'r Syriaid a ofnasant
gynorthwyo meibion Ammon mwyach—tr«y
eu bod wedi cael eu gorchfygu ganddynt bob
tro, adn. 13, 18. Cryb^^yUir hyn fel rheswm
paham nad aethant aUan i'w cynorthwyo yn
yr ymosodiad nesaf,pen. xi. 1. Fel hyn, mewn
yspaid ugain mlynedd, enniUodd Dafydd wj'th

o frwydrau mawrion, i'r rhai yr aethai efe yn
gyfiaMTi, ac o'r rhai y daeth ailan yn anrhyd-
eddus.

PEN. XI. Adn. 1. Ac wedipen y flioydd'

yn] Hebs' yn nychweUad y fl'wyddjTi ;' neu
ar ol i'r flwyddyn hòno ddiweddu, ac i'r

UaU ddechreu ; sef )-n mis Abib, tua diwedd
Ma\NTth neu ddechre Ebrül : gwel ar Exod.
xii. 2. Yn yr amser y byddai y brenhinoedd
yn myned allan i ryfel—pan fyddai y ddaear

ya. addas i'r milwyr deithio, ac wedi dwyn }tu-

borth i ddyn ac anifel. Tybia Calmet i'r }Tn-

osodiad yn y bennod flaenorol gymeryd Ue )tx

yr hydrcf, a h^ra }-n y gicanwyn, am fod y
gauàf yn rhy oer i'r fath waith, a'r haf yn rhy

wresog, A-n y gwledydd hATiy. Danfonodd
Dafydd Joab—yn nghyda hoU filw^-r Israel,

dros yr lorddonen i wlad jt Edomiaid, Ue y
Uosgòdd efe eu dinasoedd, y Uaddodd eu trig-

oHon, ac y gwarchaeodd ar Rabbah, yr hon o'r

diwedd a enniUodd efe, pen. xii. 26. Ond
Dafydd oedd yn aros yn Jerusalem—cry-

bwyiíir hyn fel arweiniad i'r hanes alarus a
ganlyn.

' Nid aml yr arhosai Dafydd gar-

tref yn segur, tra yr oedd ei fyddin allan yn
rhyfela ; a phe buasai ef yn a\\T ar Iwybr ei

ddyledswydd fel aiferol, ni sjTthiasai efe i'r

pechod gwarthus a ganlyn.

Adn. 2. A bu ar brydìiaicn-gicaith gyfodi
Dafydd oddiar ei toely] Lle y buasai efe

yn ymorphwyso oàdi\\Tth wres yr haul ar ol

ciniàw, pen. iv. 5; a rhodio ar nen t y
brenin—i ymadfywio trwy jx awel oeraidd ac

iachusol ; canys yr oedd nen tai y dwyrain yn
Ueddf neu wastad, Ue yr oedd rhodfeydd a

chanllawiau, Deut. xiii. 8 ; í/e a ganfu 'wraig
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y nen efe a ganfu -wTaig yn ymolchi;
a'r wraig oedd dêg iawn yr olwg.

3 A Dafydd a anfonodd ac a ym-
ofynodd am y wraig : ac ^m a ddy-
wedodd, Onid hon yw Bathseba
merch Eliam, gwraigUrîas yrHeth-
iad ?

4 A Dafydd a anfonodd genadau,
ac a'i cymerth hi ; a hi a ddaeth i

mewn ato ef, ac efe a orweddodd
gyda hi (ac yr oedd hi wedi ei glan-
hau oddiwrth ei haflendid) a hi a
ddychwelodd i'w th ei hun.

5 A'r wraig a feichiogodd, ac a
anfonodd ac a fynegodd i Dafydd,
ac a ddywedodd, Yr ydwyf h yn
feichiog.

6 ^ A Dafydd a anfonodd at Joab,
gan ddywedyd, Danfon ataf fì Urias
yr Hethiad. A Joab a anfonodd
Urîas at Dafydd.

yn ymolchi—mewn baddon yn yr ardd ond
odid, i ymlanhau oddiwrth ei haflendid sere-

monîol yn ystod saith niwrnod ei gwahaniaeth

:

gwel ar Lef. xv. 19, &c. A'r toraig oedd dêg
iawn yr olwg—o ran llun ei choríf, a Uiw ei

thegwch pryd ; ac ymddengys ei bod yn fenyw
ieuanc hefyd, gan iddi gael pedwar neu bump
blant wedi hyn.

Adn- 3. A Dafydd a anfonodd ac a ym-
ofynodd am y wraig] Pwy oedd hi, beth oedd
ei henw, ac a ydoedd hi yn briod ai peidio.

Onid hon yw Bathseha merch EUam ?—yn
1 Cron. iii. 5, gelwir hi 'Bathsua merch Amiel;'
eithr nid yw yr enw olaf ond El'íam wedi
trawsgyfleu y liythyrenau : gwel y sylw yno.

Gwraig Ur'ias yr Ilethiad—yr oedd ef yn
Hethiad o genedi, ond wedi ymbroselytio i'r

grefydd luddewig. Yn ol yr Hebraeg, geiriau
Dafydd ei hun yw y rhai hyn: 'Dafydd a an-
fonodd ac a ymofynodd am y wraig, ac a ddy-
wedodd, Onid hon yw Bathseba, &c. ?' ac felly

yr oedd ei euogrwydd yn fwy, gan y gwyddai
ei bod yn wraig i un o'i filwyr ôyddlonaf ef,

yr hwn oedd allan gyda'r fyddin.

Adn. 4. A Dafydd a anfonodd genadau,
ac aH cymcrth hi] O'i th ei hun i'w balas

ef, nid trwy drais, ond trwy ddarbwylliad. Ac
efe a orweddodd gyda hi—yr hyn oedd yn
odineb deublyg, fel y dywed yr luddewon, trwy
fod Dafydd yn r priod, a hithau yn wraig
briod. Ac yr oedd hi wedi ei glanhau oddi-
wrth ei hajtendid—ac felly yn yr adeg fwyaf
tebygol i feichiogi, fel y dywed naturiaethwyr.

A hi a ddychwcLodd i'io th ei hun—ond odid
bore dranoeth, a hyny gyda chydwybod euog,
a Uawn o ddychryn ; canys yr oedd hi wedi
gwneuthur pechod am yr hwn yr oedd y gyf-

raith yn ei chondemnio i gael ei Uabyddio,
loan viii. 5,

Adn. 5. A'r wraig afeichiogodd] Deall-
odd cyn hir fod ei piiechod yn debyg o ddyfod
i'r amlwg ; ac a fynegodd i Dafì/dd—fel y
gallai ef ddyfeisio rhywlwybr i guddio gwarth

y ddau, a'i chadw hithau rhag eiddigedd ei

gr a chosp j gyfraith.

7 A phan ddaeth Urias ato ef,

Dafydd a ymofynodd am Iwyddiant
Joab, ac am Iwyddiant y bobl, ac
am ffyniant y rhyfel.

8 Dywedodd Dafydd hefyd wrth
Urias, Dos i waered i'th d a golch
dy draed. Ac Urìas a aeth allan o

d y brenin, a saig y brenin a aeth
ar ei ol ef.

9 Ond Urias a gysgodd wrth
ddrwst y brenin gyda holl weision
ei arglwydd, ac nid aeth i waered
i'w d ei hun.

10 Yna y mynegasant i Dafydd,
gan ddywedyd, Nid aeth Urias i

waered i'w d ei hun. A Dafydd a
ddywedodd wrth Urias, Onid oHh
daith yr ydwyt ti yn dyfod ? paham
nad ait ti i waered i'th d dy hun ?

11 A dywedodd Urias wrth Da-
fydd, Yr arch, ac Israel hefyd, a

Adn. 6. A Dafydd a anfonodd at Joah]
I Rabbah, Ue yr oedd Urias gydag ef yn
gwarchae ar y ddinas hòno, adn. 1, yr iion oedd
oddeutu 56 o fiUdiroedd o Jerusalem. Danfon
ataffi ürias yr Ilethiad—y mae yn debyg i

Dafydd orchymyn cael hanes am ansawdd y
rhyfel gydag ef, fel esgus dros ei ddanfon ef

adref ; ond gwir amcan Dafydd wrth ei gyrchu
adref oedd, fel y byddai iddo orwedd gyda'i

wraig am ychydig nosweithiau, fel y geUid
meddwl mai efe oedd tad y plentyn.

Adn. 7- A phan ddaeth Urías ato ef] Yr
hyn a wnaeth fel cenad fíyddlon cyn myned
i'w d ei hun at ei wraig ; Dafydd a ymof-
ynodd am Iwyddiant Joah—pa íbdd yr oedd~

ef a'i bobl yn ymdaro, a pha argoel oedd am
gymeryd y ddinas.

Adn. 8. Dos iwaeredi'th d] I gymeryd
esmwythder agorphwysdraam ychydigddydd-
iau ; a golch dy draed—ar ol dy daith ; ac

onid oedd hyn yn awgrymiad iddo fyned i'w

wely gyda'i wraig ? A saig y brenin a aeth

ar ei ol ef—sef bara, cig, a gwin, meddai yr

luddewon, fel trwy fwyta ac yfed yn helaeth

y byddai yn fwy awyddus i wneuthur ewyUys

y brenin. GaUwn dybied nad oedd efe eto yn
meddwl Uadd Urias, na chymeryd Bathseba

yn wraig ; ac na wnaethai ef y naiU na'r UaU
ped aethai Urias i'w d ei liun y noson hòno.

Adn. 9. Ond Urias a gysgodd wrth ddrws
t y breniìi] Fel gwir filwr, efe a orweddodd
yr ÌioU noson hòno gyda gwarchawdlu y brenin,

heb fyned adref at ei wraig. Hyn a wnaeth

eie trwy ddylanwad dirgel I)uw ar ei feddwl,

fel y byddai i bechod Dafydd gael ei ddwyu
i'r amlwg, er ei hoU gynUuniau efi'wgelu.

Adn. 10. Onid oHhdaithyrydwytti yn dy-

fod?] Ac felly nid oeddwn i yn dysgwyl i ti

gadw gwyliadwriaeth wrth fy nrws i gyda'r

gwarchawdlu brenhinol. Faham nad ait ti

i waercd i'th d dy hun—i gael ychydig es-

mwythder ac amgeledd gan dy wraig, cyn dy-

chwelyd o honot at Joab i Rabbah ?

Adn. 11. Yr arch, ac Israel hefyd,aJuda,

sydd yn aros mewnpebyll] Yr oédd yr arch
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Juda, sydd yn aros mewn pebyll ; a
Joab fy arglwydd, a gweision fy ar-

glwydd, sydd yn gwersyllu ar hyd
wyneb y maes : a âf fì gan hyny i'm
t fy hun, i fwyta ac i yfed, ac i

orwedd gyda'm gwraig ? fel mai
byw di, âcfel mai byw dy enaid di,

ni wnaf y peth hyn.
12 A Dafydd a ddywedodd wrth

TJrias, Aros yma eto heddyw, ac y
fory y'th ollyngaf di. Ac CJrias a

arhosodd yn Jerusalem y dwthwn
hwnw a thranoeth.

13 A Dafydd a'i galwodd ef, i fwy-
ta ac i yfed ger ei fron ef, ac a'i

meddwodd ef : ac yn yr hwyr efe a

aeth i orwedd ar ei wely gydagweis-
ion ei arglwydd, ac nid aethi waered
i'w d ei hun.

14 ^ A'r bore yr ysgrifenodd Da-

meMTi pabell ar fynydd Seion, pen. vi. 17, a

milwyr Israel a Juda mewn ])ebyll ar faes y
rhyfel o flaen Rabbah ; neu dichon fod yr arch

gyda hwy yn awr yn y rhyfel, fel yr oedd
weithiau, 1 Sam. iv. 4, a xiv. 18. Ä Joab

fy arglwydd^agweisionfy arglwydd—scfprif-

dywysog y filwriaeth, a'r swyddogion dano ef, y
rhai a wahaniaethid fel hyn oddi^vrth y mil-

wyrcyfFredin ; syddyngwersyllu ar hyd toyn-

eb y maes—yn amddifad o gysuron teuluaidd,

er eu bod mewn swyddau ucliel. A äfji gan
hyny i'm tfy hun, ^c. ?—hyn oedd atebiad

milwr dewr, tìyddlon, a hunanymwadol. Ni
fydd i mi ymanwesu ac ymlbethuso, pan y mae
fy hoU gydfilwyr yn dyoddef caledi, ac hyd yn
nod arch yr Arglwydd mewn perygl. Galìai

un dybied fod calon Dafydd yn teimlo yn awr,
wrth feddwl y fath gam a wuaethai efe â dyn
mor ragorol, ac mor ffiaidd yr ymdroisai efe

mewn pleserau pechadurus ! Fel mai byi-i'

di, ^'C—cyn wired a'th fod di yn fyw, a bod
dy enaid yn fyw, uid ymddygaf feily, pan y
mae gwr mor nrddasol yn dyoddef y fatii

gaJedi dros eu gwhad a'u brenin.

Adn. 12. Aros yma eto heddyic] Gan
obeithio yr âi efe adref at ei wraig y noson
hòno; ac y fory y'th ollyngaf di—gan aw-
grymu nad allai ei lythyràu at Joabfod yn
barod hyd hyny. Ac Ürìas a arhosodd'yn
Jerusalem—y dydd hwnw a thranoeth, heb
fyned adref at ei wraig yn ol ei Iw uchod.
Adn. 13. A Dafyd'd a'i galwodd ef] I

giniawa neu swpera gydag ef ; ac a'i meddw-
odd ef—fel y byddai iddo anngjiotìo ei Iw, ac

y byddai i'w nwydau anianol ef gael eu tanio
gan nerth y gwin : ac yn yr hwyr—yn Ue
myned adref at ei wraig, efe a aeth i gvsgu i

luestfa y milwyr fel o'r blaen : gwel aràdn. 9.

Adn. 14. A'r bore yr ysgrifenodd Dafydd
lyihyr at Joab] Àr "ol cíywed nad àeth
Urias i'w d y noson hòno ychwaith, efe a
gynlluuiodd i'w lofruddio ef, fcl yr unig ftbrdd
i guddio ei odineb ei hun ; a thybiai na bydd-
ai neb wedi hyny yn gailu profi nad Úrías
oedd tad y plentyn, Ac a'i hanfonodd yn
Uaw üfiai—wedi ei selio ít jél y brenin ; ond

fyddlythyr at Joab, ac a'i hanfon-
odd yn llaw Urîas.
15Ac efe aysgrifenodd yn ei lythyr

gan ddywedyd, Gosodwch Urîaa ar
gyfer wyneb y rhyfelwyr glewaf ; a
dychwelwch oddiar ei ol ef, fel y
tarawer ef, ac y byddo marw.

16 A phan oedd Joab yn gwarchae
ar y ddinas,- efe a osododd Urias yn
y lle y gwyddai efe fod gwr nerth-
ol ynddo.
17 A gwr y ddinas a aethant allan,

ac a ymladdasant â Joab : a syrth-
iodd rliai o'r bobl o weision Dafydd

;

ac Urias yr Hethiad a fu farw hefyd.
18 ^ Yna Joab a anfonodd. ac afy-

negodd i Dafydd holl hanes y rhyfel:
19 Ac a orchymynodd i'r geiiad,

gan ddywedyd, Pan orphenech lef-

aru holl hanes y rhyfel wrth y brenin:

ychydig a feddyliai efe, ei fod yn cario ei
warant angeuol ei liun !

Adn. 15. Gosodwch Ur'ias ar gyf^r wyneh
y rhyfelwyr glewaf] Ar gyfer y "rhan hòno
gaerau y ddinas, Ue yr oedd y rhyfel boethaf

a'r perygl fwyaf ; a dychwehoch òddiar ei ol
ef—gadewch ef yno A\Ttho eì hun, fel, pan
welo yr Ammoniaid hyny, y byddo iddynt
ruthro arno a'i ladd.

Adn. 16. Efe a osododd Ur'ias] Fel }t
oedd Dafydd wedi gorchyniyn yn ei lythvr. Y
mae yn debyg iddo amlygu yn ei lythvr ei fod
am roddi terfyn ar einioes ürias vn ddirffel-

aidd, a dichon iddo fynegu yr achos o hvnv
;

canys gwyddai Joab y byddai y newydd àm ei

farwolaetíi ef yn ddymunol ia\\Ti gan Dafvdd,
adn. 21, 24. Er fod Joab yn rhwym o ufydd-
hau i'w frenin, eto nid oedd hyny yn anfodd-
haol ganddo yn yr achos hwn, gan nad aUai
Dafydd mwyach ddannod iddo ef ei fod wedi
tywallt gwaed gwirion : gwel ar pen. iii. 28, &c.
Adn. 17. A syrthiodd rhai o'r bobl] Yr

oedd hyn yn chwanegu pechod Dafvdd, trwv
fod amrai fywydau yn cael eu haberthu wrth
geisio dyfetha Urias, y rhai pe amgen a allas-

ent fod wasanaeth i'w gwlad. Ac Urìas yr
llethiadafufarw hefyd—hyny oedd y pèth
a f\\TÌedid trwy y ddyfais hon ; ac nid oedd
waeth gan Dafydd a Joab pa nifer o fywydau
a gollid, ond cael dyfetha Urias ôyddíon a
diniwed !

Adn. 18. Holl hanes y rhyfeJ\ Pa fodd y
dyg\\yd yn mlaen y gwarchae,*a pha Iwydd neîi

atlwydd a gawsent, ac yn enwedig pa fodd y
bu yn yr ymosodiad diweddaf, pan syrthiodd
Urias. Yn wir, hyn oedd y prif betíi î'w fv-
negu : nid oedd hoU hanes arall y rhyfel"v
waith hon ddim amgen na ft'ug dros vr un peth
hwn.
Adn. 19. Pan orphenech lefaru] Dywed

am syrthiad Urias, yr hyn a daela ei ysbrvd
ef, os cyfyd ei lidiogr\\ydd wrth glywed hanes

y pethau ereiU.

Adn. 20. Oni wyddech y taflent hwy] Saes.

'y saethent oddiar y mur;' neu y t&tìènt gerig
fel vn achos Abimelec : g^-el ar'adn. 21»
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20 Os cyfyd llidiogrwydd j bren-
in, ac os dywed wrthyt, Paham y
nesasoch at y ddinas i ymladd ? oni

wyddech y taflent hwy oddiar y
gaer ?

21 Pwy a darawodd Abimelech
mab Jerubbeseth? onid gwraig a
daflodd arno ef ddarn o faen melin
oddiar y mur, fel y bu efe farw yn
Thebes? paham y nesasoch at y
mur? yna y dywedi, dy was Urías yr
Hethiad a fu farw hefyd.

22 ^ Felly y genad a aeth, ac a
ddaeth aca fynegoddiDafyddyrhyn
oll yr anfonasai Joab ef o'i blegid.

23 A'r genad a ddywedodd wrth
Dafydd, Yn ddiau y gwr oeddynt
drech na ni, ac a ddaethant atom ni

i'r maes, a ninau a aethom arnynt
Ìayd ddrws y porth.

24 A'r saethyddion a saethasant
at dy weision oddiar y mur; a rhai
o weision y brenin a fuant feirw

;

Adn. 21. 'Fívy a darawodd Abimelec mah
Jerubbeseth ?] Neu Jerubbaal, yr hwu yw
Gedeon : am newidiad yr enwau hyn gwel ar

Barn. vi. 32, Onid gwraig a daflodd arno

ef ddarn ofaen ìnelin oddiar y mur ?—fel yr

adroddir yn Bam. ix. 53. Dengys hyn fod

milwyr Dafydd yn dra chyfarwydd yn yr ys-

grythyrau ; a gallwn feddwl fod llyfr y Barn-
wyr y pryd hyny wedi ei gasglu yn nghyd.

Paham y nesasoch at y mur—a chwithau yn
gwybod oddiwrth y siampl uchod fod perygl

mawr yn hyny ? Yna y dywedi^ Dy loas

TJfias yr Hethiad a fufarw hefyd—yr hyn
oedd y newydd dymunol ag y dysgwyliai Da-
fydd ei glywed, adn. 19.

Adn. 22. Felly y genadj a aetli\ Rabbah
i Jerusalem, yr hyn oedd daith dÌAyrnod a nos-

waith, adn. 6.

Adn. 23. Ygwr oeddynt drech na ní\ Sef
gwr Rabbah, y rhai a amddiíFynent y ddinas;

ac a ddaethani atom ni i'r maes—lle y syrth-

iodd rhai o weision Dafydd, adn. 17 ; canys

hyny a feddylir wrth eu bod yn drech na
hwynt ; a ninau a aethom arnynt hwy—gyr-

asom hwynt yn ol, a chanlynasom hwynt hyd
ddrws porth y ddinas.

Adn. 24. A'r saethyddion a saethasani at

dy weision oddiar y mur] Pan yr oeddym
yn erlid eu brodyr Jiyd borth y ddinas ; a rhai

oweisiony brenin afuontj'eirw—ynohefyd
yn gystal ag ar y maes ; a'th was Ufias yr
Hethiad a fu farw hefyd—pan yr oedd yn
ymladd yn wrol ei hunan di-os ei frenin a'i

genedl, adn. 15.

Adn. 25. Na fydded hyn ddrwg yn dy
olwg di] Na ddigaloned ac na ofidied Joab

o herwydd colli o hono y frwydr y tro hwn,
nac am iddo golli rhai o'i filwyr Äyddlonaf.

Nid oedd waeth gan Dafydd pa nifer o'i wr
oedd wedi syrthio y tro hwn, gan i ürias syrth-

io ; ac ni fynai i Joab ychwaith ofidio na di-

galoai, Canys y miUfel y lUdl a ddyfüha

a'th was Urîas yr Hethiad a fu farw
hefyd.

25 Yna Dafydd a ddywedodd wrth
y genad, Fel hyn y dywedi di wrth
Joab ; na fydded hyn ddrwg yn dy
olwg di : canys y naill fel y llall a
ddyfetha y cleddyf: cadarnha dy ry-
fel yn erbyn y ddinas, a distrywia
hi ; a chysura dithau ef.

26 ^ A phan glybu gwraig Urias
farw Urîas ei gwr, hi a alarodd am
ei phriod.

27 A phan aeth y galar heibio,

Dafydd a anfonodd, ac a'i cyrchodd
hi i'w d, i fod iddo yn wraig ; a hi
a ymddyg iddo fab. A drwg yn
ngolwg yr Arglwydd oedd y peth a
wnaethai Dafydd.

PEJSTNOD XII.

A'R Arglwydd a anfonodd Nathan
at Dafydd. Ac efe a ddaeth ato

ef, ac a ddywedodd wrtho, Dau r

y cleddyf—y mae pawb yn agored i'r un
ddamwain a'u gilydd mewn rhyfel. Yr oedd
hyn yn rhagrith o'r fath waethaf yn Dafydd ;

canys efe a wyddai yn dda mai nid damwain
oedd marwolaeth Urîas, ond ei fod ef ei hun
wedi peri ei wthio et megys ar fìn cleddyf

meibion Ammon ! Cadarnha dy ryfel yn
erbyn y ddinas—ymosoda ami gyda mwy o

rym, nes ei llwyr ddinystrio hi. A chysura
dithau ef—sef Joab a'i filwyr, â'r geiriau hyn
oddiwrthyf fi.

Adn. 26. Hi a alarodd am ei phriod] Yn
fwy ran ffurf, gallM-n feddwl, nag o ran gofid.

'Tywalltai ddeigryn anfoddlon, a gwthiai ridd-

faniad o galon iach !'

Adn. 27. A phan aeth y galar heibio] Yr
hwn ni pharhäai yn gyffredin uwchlaw saith

niwi-nod, 1 Sam. xxxi. 13 ; ac nis gallai natur

yr achos oddef oediad hwy, rhag i enedigaeth

ry fore y plentj'n ddatguddio pechod Dafydd.

Jbafydd a anfonodd, ac a'i cyrchodd hi i'w

d—i'w phriodi yn ol defod y dyddiau hyny.

À hi a ymddyg iddo fab—wedi ei genliedlu

me^vn godineb deublyg, adn. 4. A drwg yn
ngolwg yr Arglwydd oedd y peth a îonaetnai

Dafydd—yr oedd yn angenrheidiol crybwyll

hyn, rhag i ogoniant rhinweddau blaenorol

Dafydd dueddu neb i feddwl fod ei feiau ef yn
cael eu hesgusodi, neu yn cael edrych amynt
yn ddibwys gan y Duw santaidd a chyfiawn.

PEN. XII. Adn. 1. A'r Arghoydd a an-

fonodd Nathan at Dafydd] Yn ebrwydd ond

odid ar ol geni y plentyn, pan yr oedd gelynion

crefydd yn dechreu cablu o horwj^dd pechod

Dafydd, adn. 14. Ac efe a ddaeth ato ef—
fel pe buasai ganddo ryw gyn cyfreithiol i'w

osod ger ei fron ef oddiwrth r tylawd ; ac a
ddywedodd wriho—mewn ffordd o ddammeg,
yn ol arferiad mynych y dwyreinwyr, fel y
byddai i Dafydd yn ddiarwybod gyhoeddi ded-

fryd yû ei erbyn ei huu. Yr hyn oedd llythyr
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oedd yn yr un ddinas
; y naill yn

gyfoethog, a'r llall yn dylawd.
2 Gan y cyfoetliog yr oedd llawer

iawn o ddefaid a gwartheg
;

3 A chan y tylawd nid oedd dim ond
un oenig fechan, yr hon a brynasai
efe, ac afagasai; ahi a gynyddasai
gydag ef, a chyda'i blant : o'i dam-
aid ef y bwytai hi, ac o'i gwpan
ef yr yfai hi, ac yn ei fynwes ef y
gorweddai hi, ac yr oedd hi iddo
megys merch.
4 Ac ymdeithydd a ddaeth at y

gwr cyfoethog ; ond efe a arbedodd
gymeryd o'i ddefaid ei hun, ac o'i

wartheg ei hun, i arlwyo i'r ym-
deithydd a ddaethai ato ; ond efe a

gymerth oenig y gwr tylawd, ac

a'i parotôdd i'r gwr a ddaethai
ato.

Dafydd yn llaw Uri'as, pen. xî. 14, hyny oedd

y ddammeg hon yn Ìlaw Dafydd. Dau wr
oedd yn yr un ddinas—nid yw yn angenrheid-

iol fod pob peth mewn dammeg yn cyfateb yn
mhob amgylchiad ; canys y mae rhai pethau
i'w hystyried fel addurniadau cyflenwol : digon
yw fod i'r prif b^vnc gael cyfeirio ato me\\Ti

llineUau eglur.

Adn. 2. Gan y cyfoethog yr oedd llawer
iawn ddefaid a gwartheg] Gan gyfeirio at

amrai wragedd a gordderchadon Dafydd, y rhai

a ddylasent fod yn ddigon iddo.

Adn. 3. A chan y tylaiod nid oedd dim
ond un oenig fechan\ Nid oedd gan Urîas
ddim ond un wraig, yr hon a elwir yma }ti

oenig fechan, ond odid, am fod Bathseba yn
llawer ieuangach nag ef ; yr hon a brynasai
efe—yr oedd dynion yn fynych ya. prynu eu
gwragedd jn y dyddiau hyny, trwy roddi swra
arian i'w rhieni am danynt : gwel ar Gren.

Ècix. 20, a xxxiv. 12. A chydaH blant—o'i

wraig flaenorol : ond gwel ar adn. 1.

Adn. 4. Ac ymdeithydd a ddaeth at y gr
cyfoethog] Gellir cymhwyso hyn at Satan,
yr hwn sydd yn temtio dynion i bechodau

;

neu at drachwant cnawdol Dafydd, yr liwn a
barodd iddo grwydro o'i d ei hun i chwen-
ychu gwaig gr arall. Efe a gymerth oenig

ygr tylaicd—nid yw Nathan yn son am y
llofruddiad a wnaed i guddio y godineb, rhag

y buasai i Dafydd ddeall ei feddwl ef cyn cy-
hoeddi y ddedfryd.

Adn. 5. A digofaint Dafydd a enynoddyn
ddirfawr lorth y gwr'] rth ystyried yr am-
gylchiadau dan ba rai yr ymddygasai y lleidr.

Êuog farwolaeth yw y gwr'a tcnaeth hyn
—yn angerdd ei n\\yd ddigofus y dpyedodd
Dafydd hyn, canys nid oedd y lleidr, }ti ol y
gyfraith, ond i dahi pedair dafad am ddafad,
Exod. xxii. 1. Modd b^-nag, nid^oedd y farn
hon a gyhoeddodd efe ar arall yn ormod am ei

bechod ef ei hun, sef am ei odineb, heb son am
ei lofruddiaeth, Lef xx. 10.

Adn. 6. A'r oenig a dâl efe adrefyn bed-
war dyblyg] Neu' yn bedwar^)Zy.<7, sef ar ei

5 A digofaint Dafydd a enynodd
yn ddirfawr wrth y gwr ; ac efe a
ddywedodd wrth Nathan, Fel mai
byw yr Arglwydd, euog o farwol-
aeth yw y gwr a wnaeth hyn.

6 A'r oenig a dâl efe adrefyn bed-
war dyblyg

; o herwydd iddo wneu-
thur y peth hyn, ac nad arbedodd.
7 ^ A dywedodd I^athan wrth

Dafydd, Ti yw y gwr. Fel hyn y
dywed Arglwydd Dduw Israel ;

Myfi a'th eneiniais di ^m frenin ar
Israel, myfi hefyd a'th waredais di
o law Saul

:

8 Rhoddais hefi^ i ti d dy ar-
glwydd, a gwragedd dy arglwydd
yn dy fynwes, a mi a roddais i tid
Israel^ a Juda; a phe rhy fychan
fuasai hyny, myfî a roddaswn 1 ti

fwy o lawer.

bedwaredd, yn ol y gyfrai^h. Y mae Dafydd
yma fel pe bai yn galw y ddedfryd marol-
aeth yn ol, ac yn ymgadw at h-thyren v g^-^-

raith ar y fath achos Fel hyn gorfu i Dafydd,
yn nhrefn ddw}-fol rhagluniaeth, dahi y ddyled
bedwar plyg hon, tmy golli pedwar o'i feibion
tnvy farwolaeth anamserol : Y mab hwn o
Bathseba, ar yr hwn y gosodasai Dafydd ei

galon, a darawyd gan yr Arglwj-dd ; Ämnon
a laddw}-d trwy orch}-m}-n ei frawd Absalom ;

Absalom a ladd-w-yd gan Joab yn y dderwen ;

ac Adoniah aladdwydti-wy orchymjTiei frawd
Solomon.
Adn. 7. A dyicedodd Nathan wrth Da-

fyddy Ti yw y gwr!] Y fath air dychr>-nllyd
oedd hwn, }-n cael ei draethu gyda lioll ddifrif-

wch bamwr wrth gyhoeddi dedfryd marwol-
aeth uwchben llofrudd ! Gallwn fèddwl fod ei

wyneb yn gwelwi, ei liniau yn curo ya. nghyd,
a'i galon fel yn mar\v ynddo, •wrth gh-wed y
fath )-madrodd annysgwyliadwy ! Fel hyn y
dyioed Arglwydd Ddiiw Israel—y mae'Na-
than yn awT }-n llefaru, nid fel dadleuwr dros
\vr tylawd, ond fel te}-m-genad\vT oddiwrth
Jehofa ! Myfi a'th eneiniais di ynfrenin ar
Israel—fel hya. y mae efe yn myhan pechod
Dafydd trwy grybwyll y rhwymedigaethau
oedd arno ef i Dduw, }t hwn a'i codasai ef o
gyflwr isel i'r frenhiniaeth, ac a'i gwaredasai
o'r peryglon a'r cyfyngderau mwyaf.
Adn. 8. Rhoddais hefyd i ti d dy ar-

gltoydd] Pob peth a berthÀTiai i Saul fel brenin,
a ddaethant }-n naturiol i Dafydd fel ei olyn-
ydd ef. A gwragedd dy arglydd—Tdd yd\-m
yn darllen ond am un wraig i Saul, a Rispah
ei ordderchwraig ef; ac ni chawn hanes i'r

rhai hjny gael eu rhoddi i Dafydd, nac i Da-
fydd eu cymeryd i orwedd gyda hyry. Yn wir
yr oedd gwraiff Saul lawer yii hn lia Dafydd,
ac yn fam i Michal ei wraig ef, ac felly buasai
>-n annghyfreithlon iddo ef ei cln-mèryd hi,

Lef. xviii. 8, 17. Yr oedd }-n arferiad yn y
dwyrain, pan fyddai farw un Ìirenin, i'r brenin
nesaf gael meddiant o'i hoU wragedd ef, ac

awdurdod neu hawl i'w cvmervd À-n wrag^d
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9 Paham y dirinygaist air yr Ar-
glwydd, i wneuth-ar drwg yn ei olwg
ef ? Urias yr Hetliiad a darewaist ti

â'r cleddyf, a'i wraig ef a gymeraist
i ti yn wraig, a thi a'i lleddaist ef â
chleddyf meibion Ammon.

10 Yn awr gan hyny nid ymedy y
cleddyf â'th d di byth; o herwyddi
ti fy nirmygui, a chymeryd gwraig
TJrias yr Hethiad i fod yn wraig i ti.

11 Fel hyn y dywed yr Arglwydd;
Wele, myfi a gyfodaf i'th erbyn
ddrwg o'thd dy hun, a mi a ddygaf
dy wragedd di yn ngydd dy lygaid,
aca'u ich.odidi2ií liwynt ì^ih. gymydog,

rddo ei líun os ewyllysiai ; ac fe allai mai at

yr hawl hwn y cyfeirir yma yn unig. A mi
a roddais i ti dý Israd a Juda—sef llywodr-
aeth ar y deuddeg llwyth. Aphe rhy fychan
fuasai hyny—sef meddiannau, gwragedd, a
theyrnas Saul ; myfi a roddasim i ti fwy o

lawer—ond i ti eu gofyn.

Adn. 9. Paham y dirmygaist air yr Ar-
ghüydd?] Sef y chweched a'r seithfed gor-

rhymyn, Exod. xx. 13, 14 ; ac yn wir wrth
ddirmygu un, yr oedd efe yn dirmygu y cwhl,

îago ii. 10, 11. Urias yr Hethiad a darew-
aist ti â'r cleddyf—tydi dy hun yw y llof-
RUDD, yr hA\Ti a gynlluniaist ei farwolaeth ef

;

ac nid oedd cleddyf meibion Ammon ddim
ond dy offeryn di yn unig. AHwraig ef a
gyrneraist i ti yn wraig—ar ol godinebu â hi

pan yr oedd yn MTaig i Urîas.

Adn. 10. Nidymedy y cleddyf â'th dý di

byth] Cyfla-wnwyd hyn yn lladdiad ei ddau
fab Amnon ac Absalom yn ystod ei fywyd ef,

ac yn Uaddiad Adoniah yn fuan ar ol ei farw-

olaeth ef ; ac yn Uaddiad amrai o hiliogaeth

Dafydd wedi hyny yn eu rhyfeloodd âg Ìsrael

ar ol yr ymraniad. herwydd i ti fy nir-

inygu i—canys wi-th ddirmygu gair Duw, yr
oedd efe yn dirmygu Duw ei hun yr hwn a
roisai y gair.

Adn. 11. Wele., myfi a gyfodaf i'th erhyn
ddrwg o'th dg dy hun] Ýr hyn a gyflawn-
wyd yn halogiad Tamar, ac yn mradwriaeth
Ahsalom yn ei erbyn ef ; a. mi a ddygaf dy
wragedd diynngwydddy lygaid—er na wei-

odd Dafydd hyn â'i lygaid, eto gwnacd hyn tra

yr oedd efe yn fyw ; ac yr oedd y petli mor
hysbys iddo a phe buasai wedi ei weled â'i

lygaid ; ac a'u rhoddaf hwynt i'th gymydog
—sef i Absalom ei fab, yr hwn a eiwir yma
dan yr enw aneglur hwn, fel na byddai i'r cyf-

lawniado hono gael ei attal
; y/i ngolwgyrhaul

hwn—liw dydd goleu, yn ngydd holl Israel

:

gwel ar pen. xvi. 21, 22. Er y priodolir hyn
oll i'r Arglwydd ei hun, eto yr ystyr yw, y
byddai iddo ef oddef hyn oU, i gospi Dafydd
am ei bechod ; ac yr oedd Duw yn cospi pech-
odau Dafydd, trwy oddef i bechodau o'r un
natur gael eu gwneuthur yn ei erbyn yntau.

Adn. 12. Er i ti wneuthur mewn dirgel-

wch] Scf godinebu gyda Bathseba mewn ys-
tafeÜ ddirgel yn ei d, a cheisio gyru ei gr
ati i guddio ei godineb, ac wedi hjTiy ei ladd

ac efe a orwedd gyd á'th wragedd di

yn ngolwg yr haul hwn.
12 Er i ti wneuthur mewn dirgel-

wch; eto mi a wnaf y peth hyn ger-
bron holl Israel, a cherbronyr haul.

13 A dywedodd Dafydd wrth ISTa-

than,Pechais yn erbyn yrArglwydd.
A ISrathan a ddywedodd wrth Da-
fydd, Yr Arglwydd hefyd a dynodd
ymaith dy bechod di: ni byddi di

marw.
14 Eto, o herwydd i ti beri i elyn-

ion yr Arglwydd gablu trwy y peth
hyn, y plentyn a anwyd i ti a fydd
marw yn ddiau.

ef yn ddirgel ; eto mi a lonafy peth hyn ger-

hron holl Israel—gwel ar pen. xvi. 21, 22 ; a
cherhron yr haul—yn ngoleuni y dydd.

Adn. 13- Pechais yn erhyn yr Arglwydd]
Trwy fod Dafydd wedi ei orchuddio â chywil-

ydd, a'i ddwysbigo yn ei gydwybod, ac yn ar-

swydo rhag y digofaint dwyfol ag ydoedd yn
crogi uwch ei ben ef a'i d, nis gallai efe

draethu dim mwy yn awr na'r cyfaddefiad byr

ìwra ; ac y mae yn debyg mai yn awr y de-

chreuodd ei galon ef dyneru gan saeth argy-

hoeddiad, ar ol bod naw mis, fel y dywed yr

luddewon, mewn cyflwr o wrthgiliad ! Yr
Arglwydd hefyd a dynodd ymaüh dy hechod

di—cyn belled ag y perthyna i'th fywyd na-

turiol, fel na byddi di marw oblegid dy bechod,

er i ti haeddu hyny. Tybia llawer i Dafydd
gael maddeuani llaton j pryd hyn, yr Ìiyn

sydd gyfeiliornad hollol ; ranys ar ol i Nathan
fyned ato ef, fel yr addefir yn gyffredinol, y
cyfansoddodd Dafydd Salm li, yn yr hon y
niae efe yn cyfaddef ei bechod, i'r dyben o

gael maddeuant o hono. Yr oedd Dafydd, fel

Q:odinebwr,i'wroddi i farwolaeth yn olcyfraith

Duw, Lef XX. 10, ac yr oedd yntau wedi cy-

hoeddi y ddedfryd hòno arno ei hun, adn. 5; ac

ni allasai neb ond y Deddfroddwr ei hun dynu
yn ol y ddedfryd hòno : ac am hyny y mae
ÌS'athan, yr hwn a'i cyhuddodd ef o'i euog-

rwydd, yn cael ei awdurdodi gan Dduw i

sicrhau iddo na chai efe farw niarwolaeth na-

ti/riol o'i herwydd, ond y cai efe estyniad i'w

einioes, fel y byddai iddo gael amser i edifar-

hau am ci bechod, troi at Dduw, a chael tru-

garedd.

Adn. 14. Uio, lierwydd i ti heri i elyn-

ion yr Arglwydd gahlii] Sef cablu Duw
a'i grefydd ; yr hyn a wnaethai y cenhedloedd

eilunaddolgar, pe goddefasai Jehofa i bech-

odau o'r fath yma fyned heibio yn ddigosp. Y
plentyn a anwyd i ti afydd mario yn ddiau

—gweinyddir marwolaeth arno cf yn lle amat
ti, yr hyn a fydd yn fwy o drugaredd iddo ef

nag gosp, trwy y bydd iddo gyfnewid bywyd
naturiol am fywyd tragwj^ddol ; ac yn drugar-

edd i tithau hefd, yn lle iddo fod yma yn gof-

golofn barhaus o'th Ìjechod, ac yn warth arhos-

ol ar dy gyraeriad. Y mae hyn yn cael ci

gynwys yn ngeiriau Natlian : gam Yehomh
heehi'r chattathecha, ' hefyd JeÌiofa a barodd

i'th bechod di fyiìed dros'odd ;' hyny yw, ef«
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15 % AlSTathan a aeth i'w d. A'r
Arglwydd a darawodd y plentyn a

blantasai gwraig TJrîas i Dafydd ; ac

efe a aeth yn glaf iawn.
16 Dafydd am hyny a ymbiliodd

â Duw dros y bachgen } a Dafydd a
ymprydiodd ympryd, ac a aeth ac

a orweddodd ar y ddaear ar hyd y
nos.

17 A henuriaid ei d ef a gyfod-
asant ato ef, i beri iddo godi oddi-

ar y ddaear : ond ni fynai efe, ac

ni fwytâi fara gyda hwynt.
18 Ac ar y seithfed dydd y bu

farw y plentyn. A gweision Da-
fydd a ofnasant fynegi iddo ef farw

y bachgen : canys dywedasant,
Wele, tra oedd y bachgen yn fyw, y
ilefarasom wrtho, ond ni wrandawai
ar ein llais

;
pa fodd gan hyny yr

ymofidia, os dywedwn wrtho farw y
plentyn ?

19 Ond pan welodd Dafydd ei

weision yn sibrwd, deallodd Dafydd

a drosglwyddodd gosp ddeddfol dy bechod
oddiwrthyt ti ar dy blentyn.

Adn. 15. AW Arglwydd a darawodd y
plentyn\ A rhyw glefyd trwm ac angeuoì,

dan vr hwn y bu yn nychu dros saith niwrnod,

adn.ìS.
Adn. 16. A Dafydd am hyny a ymhiliodd

â Duw dros y bachyen] Am iddo gael byw,
adn. 22. Ond pa fodd y gallai efe wneyd hyny
ar ol clywed y byddai efe ' marw yn ddiau ?'

Dichon ei fod yn meddwl fod y bygythiad hwn
yn ammodol, ac y byddai i'w edifeirwch a'i

weddiau ef droi y farn heibio : hefyd yr oedd
ei ysbryd ef yn dyner iawn y pryd h}Ti, fel \-t

oedd yn naturiol i dad weddio am arbediad

bywyd ei blentyn claf a diniwed. A Dafydd
a ymprydiodd ympryd—ond odid bob dydd
o'r saith ag y bu y plentjm yn glaf'; ac a aeth
—i'w ystafell neiÛduedig yn ei d ei hun,
canys ar ol hyn yr aeth efe i'r babell gerbron y
drugareddfa, adn. 20 ; ac a orioeddodd ar y
ddaear ar hyd y nos—mewn galar, edifeii--

wch, a gweddi; ac felly ond odid bob nos,

adn. 20.

Adn. 17. A henuriaid ei d] Sef rhai o

brif swyddogion ei lys ; a gyfodasant ato ef
—ond odid o'u gwelyau, i'w annog yntau i

godi oddiar y ddaear ; ond nifynai efc—er eu
lioll daerineb hwy, roddi heibio ei alar na'i

ympryd.
Adn. 18. Ac ary seithfed dydd y hufarw

yplentyìi] Y seithfed dydd ar oi ei eni, meddai
rhai ; ond y mae yn debycach mai y seithfed

dydd o'i glafychiad a feddylir, neu bob un o'r

ddau. A gweision Dafydd a ofnasant fy-
negu iddo ef farw y bachgen—gan gasglu
oddiwrth drymder ci ofid ef pan yr oedd y
bachgen yn /yîü, y byddai ei ofid jn llawer
mwy angherddoi pan glywai ei foii ef wedi
marw. Ofnent y byddai iddo dynu gwallt ei

ben, dryllio ei gna-wd, ac efallai roddi diwotld
2 u

farw y plentyn: a Dafydd a ddy-
wedodd wrth ei weision, A fu farw

y plentyn ? A hwy a ddywedasant,
Efe a fu farw.

20 Yna Dafydd a gyfododd oddi-
ar y ddaear, ac a ymolchodd, ac a
ymeneiniodd, ac a newidiodd ei

ddillad, ac a aeth id yr Arglwydd,
ac a addolodd : wedi hyny y daeth
efe i'w d ei hun ; ac a ofynodd, a
hwy a roddasant iddo fara, ac efe a
fwytaodd.

21 Yna ei weision a ddywedasant
wrtho ef, Pa beth yw hyn a wnaeth-
ost ti ? dros y plentyn byw yr ym-
prydiaist, ac yr \vylaist ; ond pan
fu y plentyn farw, ti a gyfodaist ac
a fwyteaist fara.

22 Ac efe a ddywedodd, Tra yr
ydoedd y plentyn yn fyw, yr ym-
prydiais ac yr ylais : canys mi a
ddywedais, Pwy a \vjv a drugarhà
yr Ai'glwydd wrthyf, fel y byddo
byw y plentyn ?

ar ei einioes, fel y tybia rhai fod y gair a gyf-

ieithir yma }ti ymofidio yn arw^ddo,
Adn. 19. Ondpan weiodd Dafydd ei weis-

ion yn sibncd] Yn m}Tieg-u eu hofhau yn
ddystaw wTth eu gilydd, fel y nodwyd uchod ;

deallodd Dafydd farw y plentyn—canys yr
oedd g\vedd aiarus a chyflrous eu gwynebau
yn brawf natur a thest}-n eu h}-mddyddanion
dystaw.
Adn. 20. Yna Dafydd a gyfododd oddiar

y ddaear] Lle y buasai yn gorwedd y rhan
ifwyaf osaith niwrnod, adn. IC; ac a ymolch-
odd, ac a ymcnciniodd, ac a neiuidiodd ei

ddillad—^T hyn ni wnaethai o'r blaen er pan
ddeehrenodd ymprydio ; ac yn lle y sach-lian a
\nsgai WTth ymprydio, rhoddodd ei ddillad

brenhinol am dano ; ac a aeth i d yr Ar-
glwydd—sef i'r bai)ell, i gyfaddef ei bechod
gerbron yr Arglwydd, i gydnabod ei gyfia\\-n-

der dwyfol ef yn hyn, ac i ddiolch iddo na bu
efe ei hun farw }-n ac am ei bechod ; ac y mae
yn debyg iddo oíFrwm hefyd y oyfr^-w ebyrth

ag a ofynid ar y fath acíios. cdi hyny y
daeth èfe i'w d ei hun—lle y gof}-nodd ac

y cafodd fwyd, yr h}Ti oedd yn drà angen-
rheidiol iddo ar ol ei hir ympryd.
Adn. 21. Fa bcth yio hyn a wnaethostti?]

Paham y danghosaist fwy o alar pan yr oedd y
plentyn jnfyw, nag a wnei yn awr ar ol iddo

farw ? Yr oedd hyn mor dm gwahanol i'w

dysgwyliad hwy, (adn. 18,) fel yr cwyllysient

gael gwybod ei reswm ef aiu dano.

Adn.22. Tra yrydocddy pìcntyn ynfyw,
yr ymprydiais ac yr wyîais] Heb wybcnl

nad allai fy ngalar a'm gwoddiau beri i'r Ar-
glwydd drugarhau \\Tthyf trwy arbod bywyd y
plontyn. Gwyddai Dafydd fod }t Arglwydd
yn bygwth dynion yn f}Tiych, ac wedi hyny
yn troi y farn draw ar eu h}'mostyngiad a'u

hedifeirwch ; a gobeithiai y gwnai efe folly

yn yr achos Ìi\\ti : gwol ar adn. 16.
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23 Ond yn awr efe fu farw ; i ba
beth yr ymprydiwn ? a allaf fi ei

ddwyn ef yn ei ol mwyach ? myfi a
âf ato ef, ond ni ddychwel efe ataf fi.

24 "^ A Dafydd a gysnrodd Bath-
seba ei wraig, ac a aeth i mewn ati

hi, ac a orweddodd gyda hi : a hi a
ymddyg fab, ac efe a alwodd ei enw
cf Solomon. A'r Arglwydd a'i car-

odd ef.

25 Ac efe a anfonodd trwy law
Nathan y proffwyd ; ac efe a alw-
odd ei enw ef Jedidiah, oblegid yr
Arglwydd.

26 ^ A Joab a ymladdodd yn
erbyn Rabbah meibion Ammon, ac
a ennillodd y frenhinol ddinas.

Adn. 23. Ondyn awr efefufano] Ac ni

áll ympryd, galar, na gweddi, ei ddwyn ef yn
ol mwyach ; ac yn awr fy nyledswydd i ydyw
ymdawelu, ac ymostwng i ewyllys Duw.
3Ii/fi a âf ato ef—i'r bedd a thragwyddoldeb

;

Oìid ni ddychioel efe ataf fi—i'r bywyd na-
turiol hwn, neu i fod yn breswylydd daear. Y
mae yn sicr fod Dafydd yn credu yn anfarw-
oldeb yr enaid, ac yn nghadwedigaeth baban-
od ; ac os oedd efe ei hun y pryd hyn wedi
'cael drachefn o orfoledd iachawdwriaeth,'
Salm li. 12, gall ei fod yn golygu hefyd,
myned ato ef i wynfyd y nef. Ÿr oedd Da-
fydd hefyd yn credu yr athrawiaeth o adgy-
fodiad cyffredinol yn y dydd diweddaf; ond
nid at hyny y cyfeiria efe yn y geiriau hyn,
eithr at ddychweliad ei blentyn i fyw eilwaith

yma gyda Dafydd.

_
Adn. 24. A Bafydda gysîirodd Bathseha

ei toraig] Yr hon yn ddiamau oedd yn dra-
llodus iawn am goUi ei plüentyn, ac yn ofidus

ei chalon o herwydd ei phechod. A hi a ym-
ddyg fah—nid yn odinebus yn awr, ond yn
ddihalog ac anrhydeddus fel gwraig gyfreith-
lon Dafydd. Ac efe a alwocld ei enw ef So-
lomon—galwodd Dafydd ef felly ar ol ei eni,

megys y galwasai yr Arglwydd ef cyn ei eni,

1 Cron. xxii. 9. Ystyr yr enw hwn yw iiedd-
YCHLON, a bu heddwch i Israel yn ei ddyddiau
ef. AW Arglwydd aH carodd ef—ae a orch-
ymynodd roddi enw arall iddo i arwyddo hyny,
fel y gwelwn yn yr adnod nesaf.

Adn. 25. Ac efe a anfonodd] Hyny yw,
anfonodd yr Arglwydd trwy Nathan at ì)a-

fydd, i beri iddo roddi cnw arall i'w fab yn
chwanegol at yr enw Solomon. Ac e/e—sef
Dafydd, a alwodd ei enw ef Jedidiah—neu
ANWYLYD Jeiiofa, fel yr arydda yr enw

;

ohlegid yr Arglwydd—ohlegid fod yr Ar-
glwydd yn ei gàru ef, fel y dywedir yn adn.
24, neu oblegid i'r Arglwydd orchymyn ei

alw ef fclly trwy law Nathan. Modd bynag,
nid oedd yr cnw hwn ddim amgen nag enw
arwyddocaol, i ddangos i'w rieni yr hyn a all-

ent ci ddysgwyl ; canys cawn ef bob amscr yn
cael ei alw Solomon yn yr ysgrythyrau.

Adn. 26. A Joah a ymladdodd yn erhyn
Rahhah] Cawsom hanés gwarchaead y ddinas
hon yn peu. xi. Nid ydym i fcddwl ddarfod

27 A Joab a anfonodd genadan at
Dafydd, ac a ddywedodd, Rhyfelais
yn erbyn Eabbah, ac a eimillaia
ddinas y dyfroedd.

28 Yn awr gan hyny casgl weddUl
y bobl, a gwersylla yn erbyn y ddi-
nas, ac ennill hi ; rhag i mi eimiU
y ddinas, a galw fy enw i arni hi.

29 A Dafydd a gasglodd yr hoU
bobl, ac a aeth i Rabbah, ac a ym-
laddodd yn ei herbyn, ac a'i hen-
nillodd hi.

30 Ac efe a gymerodd goron eu
brenin hwynt oddiam ei ben (a'i

phwys hi oedd dalent o aur, gyda'r
maen gwerthfawr) a hi a osodwyd
ar ben Dafydd. Ae efe a ddyg ym-

i Joab barliau yno am oddeutu dwy flynedd,

nes geni ail fab i Bathseba; eithr oedwyd
hanes gorpheniad y rhyfel hyd yma, rhag tori

yr hanes uchod am Dafydd a Bathsoba. Y
mae yn debyg i Joab orphen y rhyfel yn Rab-
bah yn faan ar ol marwolaeth Ûrias, pan y
gorchymynodd Dafydd iddynt gadamhau y
rhyfel yn erbyn y ddinas, a'i dystrywio hi,

pen. xi. 25. Ac a ennillodd y frenhinol
ddinas—neu y rhan hòno o honi lle yr oedd
palas y brenin, yr hsm yn a-wT a enciliodd i'r

amddiflynfa gadarn a berthynai i'r ddinas

mewn cwr arall o honi.

Adn. 27. Ennillais ddinas y dyfroedd\
Sef y rhan a elwid y ' frenhinol ddinas,' adn.

26, yr hou a elwid felly am ei bod yn cael ei

dyfrhau g5n gangen o afon Jabboc. Ond myn
rhai ei gyfieithu, torais ymaiih ddyfroedd y
ddinas ; ac y mae hyny yn gyson â'r hyn a
ddywed Josephus, ' ddarfod i Joab droi y
dyfroedd oddiwrth y ddinas,' fel nad oedd yn
bosibl i'r Ammoniaid ddal allan yn hir heb
ddwfr. Rhaid mai rhywbeth felly a olygir,

gan fod Joab yn gwahodd Dafydd i ddyfod i'w

hennill hi, adn. 28.

Adn. 28. Rhag ì mi ennill y ddinas] Yn
dy absenoldeb di ; a galw fy enw i arni hi—
fel ei gorchfygwr. Er fod Joab yn ddyn
uchelfrydig iawn, eto yr oedd ganddo gymaint
parch i'w ewythr a'i frenin, fel y chwennychai
iddo ef gael yr enw o'r fuddugoliaeth hon.

Adn. 29. A Dafydd a gasglodd yr holl

hohT\ Sef yr hoU filwyr gweddiU ag oeddynt
yn ngwlad Israel ; ac a aeth i Rahhah—yr

hon a ennillodd efe yn hawdd trwy gymhorth
Joab a'i fyddin.

Adn. 30. Ac efe a gymerodd goron eu

hrenin hwynt oddiam ei hen] Yr hon oedd

rhan Dafydd o'r anrhaith ; à'i phwys hi ocdd
dalent o aur—dywedir fod talent o aur yn
])wyso 125 o bwysau ; a chan na allai un
brcnin gario y fatíi Iwyth ar ei ben, meddylir

mai gioerth y goron, ac nid ei jjhwys, a olygir,

yr hyn sydd yn cyfateb i £5,475 o'n harian ni

;

gydaW maen gwerthfaior—dywed Josc])lius

fod maen sardonyx o uchcl bris yn ei chanol,

yr hwn a chwanegai yn fawr at ei gwerth hi

;

a dichon fod ynddi amrai feini gwerthfawr

ereill hefyd. A hi a osodwyd ar ben Da-
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aith o'r ddiiias anrhaitli fawr iawn.
31 Ac efc a ddyg ymaith y bobl

oedd ynddi, ac a'-it gosododd dan lif-

iau, a than ogau heiyrn, a than fwy-
111 heiyrn, ac a'u bwriodd hwynt i'r

odynau calch : ac felly y gwnaeth i

holl ddinasoedd meibion Ammon.
A dychwelodd Dafydd a'r hoU bobl

i Jerusalem,

PENNOD XIII.

AC ar ol hyn yr oedd gan Absalom
mab Dafydd chwaer deg, a*i

henw Tamar: ac Amnon mab Da-
fydd a'i carodd hi.

fì/dd—i arwyddo mai efe a ennillasai y fudd-

ugoliaeth ar j ddinas a'i brenin, ac mai iddo

ef yr oedd yr Animoniaid i ymostwng rbag-

llaw. Anrhaith fawr iaion—o aur ac arian,

a phethau gwerthfawr ereill, y rhai a gysegr-

odd Dafydd ond odid at waith y deml : gwel
ar peu. viii. 11, 12.

Adn. 31. Ac efe a ddyg T/maith y hohl oedd
ynddi\ Nid holl drigolion y ddinas, eithr

tywysogion meibion Ammon, y rhai a gyng-
horasant Hanun i drin gweision Dafydd yn y
modd dirmygus a grybwyllwyd pen. x. 4, yn
nghydag ereill a ymddigrifent yn y driniaeth

warthus hòno; ac a'ugosododd dan lifiau, a
than ogau heiyrn, a than foyill heiyrn—yn
1 Oron. XX. 3 dywedir, ' ac a'u iorodd liwynt

â llifiau, ac âg ogau heiyrn, ac â bwyill ;' yr

hyn a ymddengys fel yn arwyddo iddynt gael

eu dryUio i farwolaeth â'r offerynau uchod ; ac

os gwnaeth Dafydd feUy, rhaid i ni briodoU ei

greulondeb ef i'r cyflwr caled a gMTthgiUedig
yn yr hwn yr oedd efe yn awr. Ac á'u hwr-
iodä hwynt Ì'r odynau calch—i'w Uosgi yn
fyw, fel yr arferent hwy losgi eu plant i Mo-
loch. Ond, wedi y cwbl, gaUwn obeithio nad
yw y geiriau hyn i'w deaU fel yn arwyddo y
fath greulonderau. Yn Ue vaiyasar, 'torodd',

fel y mae yn 1 Cron. xx. 3, darUenir yma
vaiyasem, ' gosododd ;' a'r hoU wahaniaeth
rhwng y ddau air hyn yw un lythyren Ileb-

reig, resh yn Ue mem ; ac y mae y gjTitaf yn
ddara o'r olaf, ac feUy yn Ued debyg iddi. Y
mae yn deilwTig o sylw hefyd fod chwech neu
saith o'r ysgriflyfrau a ch^nUwyd gan Dr. lven-

nicott yn darUen vaiyasem, ' gosododd,' yn
1 Cron. XX. 3 ; tra nad oos un o'r ysgritìyfrau

a chwiUwyd eto ar yr adnod hon yn pleidio y
darUeniad cyflì-edin yn 1 Cron. Yr yst}-r gan
hyny yw, Efe a ^ynaeth yr hoU bobl yn gaeth-

ion, ac a'u rhoddodd ar waith i lifio, gwneyd
ogau fieiyrn. (neu fwn-gloddio, canys y mae
y gair yn ai-wyddo y ddíju,) naddu coed, a
gwneyd calch neu hriddfeini. FeUy nid yw
tori, rhwygo, naddu, a Uosgi dynion yn cael

ei gynwys yn y testynau hyn, mwy nag yr
oedd yn ymddygiad Dafydd tuag at yr Am-
moniaid. Ac y mao yr ) styr hwn yn cael ei

gadamhau yn mlieUach yii y geiriau nesaf;

Aftfelly y gwnaeth i holl ddinasoedd meihion
Ammon—canys pe dystrywiasai Dafydd yr

hüU di'igoüoa yn y ûordd greulou Uoa, Uwyr

2 Ac yr oedd mor flin ar Amnon,
fcl y clefychodd efe o herwydd Ta-
mar ei chwaer : canys gwyryf oedà
hi ; ac anhawdd y gwelai Amnon
wneuthur dim iddi hi.

3 Ond gan Amnon yr oedd cyfaiU,

a'i enw Jonadab, mab Simeah,
brawd Dafydd : a Jonadab oeddr
call iawn.

4 Ac efe a ddywedodd wrtho ef,

Ti fab y brenin, paham yr ydiuyt yn
curio fel hyn beunydd ? oni fynegi
di i mi ? Ac Amnon a ddywedodd
wrtho ef, Caru yr ydwyf fi Tamar,
chwaer Absalom fy mrawd.

ddiwreiddiesid yr hoU genedl : ac eto darUen-

wn am danynt wedi hyii yn ymuno â'r Moab-
iaid yn fyddin luosog yn erbyn Jehosaphat,

2 Cron. xx. 1, &c. A 'dychwelodd Dafydd
aW holl hohlr—sef y rhan fwyaf o filwyr Israel,

gan adael rhai o honynt yn ddiamau ar ol, i

lywodraethu y caethweision uchod ; i Jeru-

salem—mewn gorfoledd ma^\T, a chydag an-

rhaith lawer.

PEN. XTII. Adn. 1. Chwaer dêg, aH
henw Tamar] Yr oedd hi yn chwaer gyfan

i Absalom, o'r un tad a mam, sef Maacah ;

tra nad oedd hi ond hanner chwaer i Amnon,
yr hwn ocdd fab i Ahinoam : gwel ar pen iii.

2, 3. Ac Amnon mab Dafydd aH carodd hi

—nid â chai'iad diwair i'w gwneuthur hi yu
wi'aig iddo, oud â chariad anUad i'w darostwng

i buteindra.

Adn. 2. Ac yr oedd mor fiin ar Amnon
fel y clefychodd ç/e] Gan rym ei chwant
aflan yn gweithio yn angherddol ar ei natur

halogedig. Fel hyn ys oedd ei chwantau
cnawdol ef yn eu cospi eu hunain, ac yn rhy-

fehi nid jti unig yn erbyn yr enaid, ond yn
erbpi y corô' hetyd, ac yn bydrni i'w esgyrn

ef ! Gwelwai y fath feistr caled a wasanaethir

gan bechaduriaid, ac mor dnvm yw iau pech-

od! Canys gwyryf oedd hi—ac íeUy dan

gadwi'aeth fanol, fei yr oedd yn anhawdd iddo

gael cyfleusdra i an neuthur dim iddi hi.

Adn. 3. Ond gan Amnon yr oedd cyfaill]

Neu yn h}-trach elyn ; canys efe a'i danghos-

odd èi hunan feUy trwy y cynghor drwg a

roddodd efe i Amnou, yr h\\Ti a derfynodd yn
ninystr ci gorfl' a'i enaid ef, fel y gaUwn
feddwl. Mab Simeah hrawd Dafydd—nea
Sammah, 1 Sam. xyì. 9, ac feUy yr oedd Jo-

nadab yn gefnder i Amnon ; a Jonadah oedd
r caîl iawn—sef gr cyfrwys a dicheUgar,

neu gaU i wneuthm' drwg.

AÌÌn, 4. Ti fah y hrchin, <j-tí.] Fel po dy-

wedasai, Paliam|}T wyt ti, a thithau yn fab

liynaf y brenin, ac ati etifedd ci orsedd ef, ac

yn bwyta ar ei fwrdü ef, a jìhob peth genyt

i'th besgi a'th sirioU, )ni curio ac yn g\\ aelu fel

hyu o 'ddydd i ddydd? Carií yr ydwyf Ji

famar, chcacr Ahsalom fy ìnraicd—galwai

hi yu ' chwacr Absalom,' hei) grybwyU ei bod

yu hauner chwaer iddo yntau ei huu, i'r d)bcn

i làhau y pechod o'i gaiiad aiinghjfroithlou ef

;
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5 A Jonadab a ddywedodd wrtho
ef, Gorwedd ar dy wely, a cliymer
arnat fod yn glaf : a phan ddelo dy
dad i'th edrych, dywed wrtho ef,

Deued, atolwg, Tamar fy chwaer i

roddi bwyd i mi, ac i arlwyo bwyd
yn fy ngolwg, fel y gwelwyf, ac y
bwytawyf o'i llaw hi.

6 ^ Felly Amnon a orweddodd,
íic a gymerth arno fod yn glaf. A'r
brenin a ddaeth i'w edrych ef ; ac

Amnon a ddywedodd wrth y brenin,

Deued, atolwg, Tamar fy chwaer i

grasu dwy deisen yn fy ngolwg i,

fel y bwytawyf o'i llaw hi.

7 Yna Dafydd a anfonodd adref
at Tamar, gan ddywedyd, Dos yn
awr i d Amnon dy frawd, a pharo-

tôa fwyd iddo.

8 Felly Tamar a aeth i d Amnon
ei brawd (ac efe oedd yn gorwedd)
a hi a gymerth beilliaid, ac a'^ tylin-

odd, ac a wnaeth deisenau yn ei

wydd ef, ao a grasodd y teisenau.

9 A hi a gymerth badell, ac 2J11

tywalltodd li%vynt ger ei fron ef:

ond efe a wrthododd fwyta. Ac

ac y mae yv. amlwg maî am gariad o anllad-

rwydd y "deallodd Jonadab ef.

Adn. 5. Gorwedd ar dy loely^ a chymer
arnat fod yn glaf] Fod dy gyila mor wan,
fel nas gelli fwyta dim a barotoir gan dy weis-

ion ; a gofyn i'th dad a gaiíf Tamar, yr hon a

yr pa fodd i drin seigiau blasus, ddyfod i

Tmeyd rliyw ddanteithfwyd i ti. Tamar fy
chwaer—yma cyfarwydda Jonadab ef i'w

galw yn chwaer iddo ei hun yn awr, ac nid
* chwaer Absalom,' fel o'r blaen, (adn. 4,) i'r

dyben i guddio ei ddrwg-fwriad yn well oddi-

wrth ei dad. Y fath ddyfais felìdigedig i an-

dwj^o Tamar oedd hyn oll

!

Adn. 6. Felly Amnon a orweddodd] Ac
a wnaeth bob peth yn ol cynghor Jonadab,

adn. 5.

Adn. 7. Yna Dafydd] Gan gredu fod

Amnon yn glaf felly mewn gwirionedd, ac heb
erioed feddwl fod yn ei fryd ef dreisio ei

cliwaer, a gydsyniodd â'i gais ef. Dos yn
awr i d Amnon dy frawd—canys yr oedd

ganddo ef, fel mab y brenin, d iddo ei hun, a

gosgordd wcinyddion.

Adn. 8. Fclly Tamar a aeih] Mewn ufydd-

dod i orchymyn ei thad, ac o gariad at ei brawd
claf, gyda mynwes ddÌM'air a diniwed. Ac
efe oedd yn gorwedd—ar Iwth neu esmwyth-
fainc yn 'y parlawr neu y gegin, Ue y gwnaeth
hi deisenau blasus yn ei ydd cf.

Adn. 9. Ond efe a wrthododdfioytä] Gan
gymoryd arno ei fod yn rhy glaf nid yn unig

i fwyta, ond i oddef presenoldeb neb yn yr

ystafell heblaw ei chwaer.

Adn. 10. Diog y hwyd i'r ystafell] Sef

i'w wely-ystafcll, yr hon oedd yn mhellach i

Amnon a ddywedodd, Gyrwch allan

bawb oddiwrthyf fì. A phawb a
aethant allan oddiwrtho ef.

10 Yna Amnon a ddywedodd wrth
Tamar, Dwg y bwyd i'r ystafell, fel

y bwytawyf o'th law di. A Tamar a
gymerth y teisônau a wnaethai hi,

ac a'u dyg at Amnon ei brawd i'r

ystafell,

11 A phan ddyg hi liynt ato ef i

fwyta, efe a ymaflodd ynddi hi, ac a
ddywedodd wrthi hi, Tyred, gor-

wedd gyda mi, fy chwaer.
12 A hi a ddywedodd wrtho, Paid,

fy mrawd ; na threisia fi : canys ni

wneir fel hyn yn Israel : na wna di

yr ynfydrwydd hyn.
13 A minau, i ba le y bwriaf ym-

aith fy ngwarth ? a thi a fyddi fel

un o'r ynfydion yn Israel. Yn awr,
gau hyny, ymddyddan, atolwg, â'r

brenin : canys ni ommedd efe fì i ti.

14 Ond ni fynai efe wrando ar ei

llais hi ; eithr efe a fu drech na hi,

ac a'i treisiodd, ao a orweddodd
gyda hi. •'-

15 ^ Yna Amnon a'i casaodd hi

mewn na'r ystafell arall, ac yn yr hon y gallai

efe gyflawni ei fwriad drygionus heb i'r rhai a
aethent allan glywed, os gwaeddai Tamar.
Adn. 11. Ffe a ymafiodd ynddi hí] Ac

nid yn y bwyd ;
gan ddangos mewn gweithred,

yn gystal ag mewn geiriau, ei amcan ffiaidd

yn hudo ei chwaer at ei wely.

Adn. 12. Paid,fy mrawd] Wrth ei alw

jnfrawd, awgrymai fod natur yn ei ddysgu i

ffieiddio y fath feddyliau, ac y dylasa; efe íod

yn amddiffynwr iddi, ac nid yn dreisiwr

;

canys ni wneir fel hyn yn Israel—yn mysg
pobl Dduw, y rhai y dysgir iddynt bethaii

gwell, pa beth bynag a wneir yn mhlith y
cenhedloedd eilunaddolgar. Na wna di yr
ynfydrwydd hwn—yr hyn oedd nid yn unig

yn bechod cywilyddus, ond yn ynfydrwydd
anifeilaidd.

Adn. \Z. A minaií, i ha ley hwriafymaith

fy ngwarth] fod yn fam i blentyn fy

mrawd ? A thi a fyddifel un o'r ynfydion
yn Israel—byddi yn ddirmygus yn ngolwg

pawb, fel dyn amddifad o bob crefydd, rhin-

wedd, synwyr, a dynoliacth. Ymddyddan,
aiohog, á'r brenin—am iddo fy rhoddi yn
wraig i ti. Nid oedd hyn ddim ond esgus i

ymryddhau oddiwrtho ef yn awr, canys gwydd-
ai fod y fath briodas yn annghyfreithlon.

Adn. 14. Ond ni fynai efe lorando ar ei

llais hi] Yr oedd ei nwydau anifeilaidd mor
anghcrddol, fel na wrandawai ar ei chynghor,

ei rlicswm, na'i deisyfiad ; ciihr efe afu drech

na hi—darostyngodd hi o'i hanfodd, trwy ei

threisio a'i halogi. Os gwaeddodd hi yn ol y
gyfraith, Deut. xxii. 23—27, nid oedd yno

neb i'w chlywcd, ti'wy fod pawb wcdi eu gyru
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â châs mawr iawn : canys mwy oedd

y câs â'r hwn y casasai efe hi, na'r

cariad â'r hwn y carasai efe hi. Ac
Amnon a ddywedodd wrthi hi, Cyf-

od, dos ymaith.
16 A hi a ddywedodd wrtho ef,

Nid oes achos : y drygioni hwn, sef

fy ngyru ymaith, sydd fwy na'r llall

awnaethostâmi. Ond ni wrandawai
efe arni hi.'

17 Eithr efe a alwodd ar ei lano,

ei weinidog, ac a ddywedodd, Gyr-
wch hon yn awr allan oddiwrthyf fì

;

a chloa y drws ar ei hol hi.

18 Ac am dani hi yr oedd mantell
Bymudliw : canys á'r cyfryw fentyll

y dilledid merched y brenin, y rhai

oedd forwynion. Yna ei weinidog

allan, adn. 9; ac os na waeddodd hi, h^Tiy

oedd am iddo ef attal ei genau, nen am na
f^mai ddynoethi ei brawd i'w wasanaethyddion.

Adn. 15. Yna Amnon aH casaodd hi ä
châs mawr iawri\ Ei feddwl, yr h'mi ar y
cyntaf a gymhellid gan drachwant i un eithaf-

ion, a gynhyrfwyd yn awr gan euogrwydd
cydwybod i eithafion arall ; a'i chwaer, yr hon
a ystyriai fel yr achlysur o atgno ei feddwl, a
gasëid ganddo, pan y dylasai efe ei gasâu ei

hun ! Ac fe allai fod ei geiriau hi cyn ei

threisio, a'i hedliwiad iddo ar ol ei threisio, ya.

frathiad mor ddwfn yn ei gydwybod ef, nes
peri iddo ei chasâu yn awr yn llawermwy nag

y carai efe hi o'r bfíaen. Cyfod, dos ymaitli
—fel hyn, heb gymaint a'i henwi hi, gorchym-
ynai iddi godi oddiar y gwely lle yr halogasai

efe hi, a myned ymaith o'i olwg ef. Pe buasai
hi yn butan gyffredin wedi dyfod i mewn ato

ef, nis gallasai wneyd mwy na hyn o ddirmyg
iddi ; neu pe buasai ganddo ddim parch i'w

enw da ei hun, heb son am yr eiddo hi, ni bu-
asai yn ei throi hi allan fel y g-wnaeth, mcAra
modd mor gyhoeddus. Ond mynai Duw fel

hyn ddwyn ei bechod aflan ef i'r golwg, a
chospi trwy hj-ny odineb blaenorol Dafydd ei

dad : gwel ar pen. xii. 11.

Adu. 16. Nid oes achos] I ti fy nghasâu
a'm gyru ymaith fel hyn, ar ol fy halogifol y
gwnaethost. Y drygioni hwn, scffy ngyru
ymaith, sydd fioy na'r llall—nid yn 'fwy

pecìiod, ond yn weithred o fwy o greulondeb a

gofid iddi hi, trwy ei dynoethi i warth a dir-

myg cyftredinol. Ped ymbwyllasai efe, fe

allai y gallesid celu y peth rhag ei thad, rhag
AbsaÌom ei brawd, a rhag gelynion a gwawd-
wyr crefydd ; ac y gallasai hithau briodi yn
anrhydeddus â rhyw dywysog arall, ac na
choUasai Amnon ei fywyd trwy law Absalom.
Adn. 17. Gynoch hon yn awr allan oddi-

wrthyffi\ Ei llusgo o'r ystafell lle y gor-

weddai ef ar ei wely; a chloa y drws ar ci

hol hi—gan awgrymu ei bod am ddyfod ato ef
i'r gwely, os gallai. Fcl hyn efe a fynai ei

ddieuogi ei hun, a'i cliyhuddo hithau.

Adn. 18. Ac am dani hi yr oedd mantcll
syrmdUw] Wedi oi gweu íí sidaa wtüianol

ef a'i dyg hi allan, ac a glöodd y
drws ar ei hol hi.

19 [[A Thamar a gymerodd ludw
ar ei phen, ac a rwygodd y fantell

symudliw oedd am dani, ac â [osod-

odd ei llaw ar ei phen, ac a aeth
ymaith dan waeddi.

20 Ac Absalom ei brawd a ddy-
wedodd wrthi hi, Ai Amnon dy
frawd a fu gyda thi? er hyny yn
awr taw â son, fy chwaer : d frawd
di yîv efe : na osod dy galon ar y
peth hyn. Felly Tamar a drigodd
yn amddifad yn nh Absalom ei

brawd.
21 ^ Ond pan glybu y brenin Da-

fydd yr holl bethau hyny, ofe a
ddigiodd yn aruthr.

liwiau, neu ei brodio yn amryliw trwy waitíi

edeu a nodwydd; cam/s â'r cyfryw fentyll y
diUedid merched y brenin—yn eu hystûd

wyryfol, i'w gwahaniaethu oddi\\Tth wyryfon
cyftredin, ac oddiwrth WTagedd priod. Yna
ei iceinidog ef á'i dyg hi allan—ymaflodd

ynddi, gwthiodd hi allan o'r ystafell, a chlöodd

Y drws ar ei hol hi, fel pe buasai butan nou
ladrones.

Adn. 19. A Thamar a gymeroâd ludw ar
eiphen] Yr liyn, yn gystal a rhwygiad ei

mantell, oedd yn anvydd o alar a gotìd dir-

fawr, gwel ar Jos. vii. 6; aca osododd ei llaw

ar eiphen—yn arwydd warth a ehj'wilydd,

fel pe nas gallasai ddangos ei g^NTrTieb, Jer. ii.

37 ; ac a aeíh ymaith dan wacddi— d
Amnon id Absalom ei brawd.
Adn. 20. Ai Amnon dy frawd a fa gyda

thi ?] Gwyddai Absalom fod Amnon yn ddyn
anniwair ; ac wTth ei chl\-wed yn gwaeddi, a
gweled fod ei mantell forwA'nig wedi ei

rhwygo, ac arwyddion ereill o'i gofid a'i cliy-

\\-ilydd, efe a gasglodd jti bur naturiol fod

Amnon wedi ei threisio hi. JSr hyny yn aicr

taiv d son—WTth y brenin na neb arall ; dy
fraiod di yw cfe—gan hyny dyHt faddeu ac

annghofio y niwed ; canys bydd dy warad-
wyddiad o hono ef yn warth i ni oll ; ac ni

fydd i'th dad ei gospi ef, am ei fod mor agos

ac anwyl iddo ef a thithau : ac y mae dy ddi-

anrhydedd yn llai, am na threisiwyd di gan
ddyn isel-radd, ond gan fab y breniu ; a chan
nas gellir dial y di'wg h^Ti, rhaid ei ddyoddef.

Na osod dy galon ar y pcth hyn—fel ag i

ftino ac ymotìdio o'i herwydd. Fel hyn y
cuddiai Absalom ei fwriad o ddial ar Amnon
pan gai efe gyfle. Felly Tamar a drigodd yn
amddifad yn nh Ahsalom ci braicd—heb
ymbriodi à neb, na gwoled cyfeillion, na
mwynhau difyrwch fel o'r blaen ; ac y mae jti

debyg iddi barhau j-n amddifad felly weddill
ei hoes.

Adu. 21. Ufe a ddigioddyn ariithr] Wrth
Amnon : ond er hyny ni chospodd ef, yn
cnwedig mor dr\vni ag y dylasai (1) Am ei

fod yn fub h^Tiaf iddo; (2) Am nad allai

wneyd hyny n ol v g^iraith, (Lof. X5. 17,)
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22 Ac ni ddywedodd Absalom
wrth Amnon na drv/g na da : canys
Absalom a gasâodd Amnon, o hcr-
wydd iddo dreisio Tamar ei chwaer
ef.

23 ^ Ac ar ol dwy flynedd o
ddyddiau yr oedd gan Absalom rai

yn cneifio yn Baal-hasor, yr hwn
sydd wrth Ephraim : ac Absalom a
wahoddodd holl feibion y brenin.

24 Ac Absalom a ddaeth at y
brenin, ae a ddywedodd, Wele, yn
awr, rai yn cneifio i'th was di ; deu-
ed, atolwg, y brenin a'i weision
gyda'th was.
25 A dywedodd y brenin wrth

Absalom, ISTage, fy mab, ni ddeuwn
ni i gyd yn awr ; rhag i ni ormesu
arnat ti. Ac efe a fu daer arno

:

heb waradwyddo ei d ei hun ; (3) Am mai
efo ei hun a yrasai Tamar i d Amnon ; ac,

(4)1 Am ei fod yntau wedi rhoddi siampl

ddrwg felly i'w feibion yn achos Eathseba. Y
mae y Lxx yn chwanegu yma y geiriau can-

lynol :
' Ond ni fynai efe oíidio enaid Amnon

ei fab, canys efe a'i carai ef, am ei fod yn
gyntafanedig iddo.' Ceir y chwanegiad hwn
hefyd yn y Yulgate a chan Josephus, a dichon
ei fod ar y cyntaf yn rhan o'r testyn Hebreig.

Adn. 22. Ac ni ddyioedodd Absalom lorth

Amnon na driug na dä\ Er ei fod yn casâu

Amnon yn ei galon am iddo dreisio ei chwaer,

eto ni ddanghosodd y digter Ueiaf tuag ato ef,

ac ni ddywedodd ddim -wTtho yn nghylch y
weithred, mwy na phe buasai heb glywed am
dani, fel y caffai well adeg i ddial arno ar ol

hyn: eithr efe a lefarai yn rhydd wrtho ar

destynau ereill, rhag creu drwgdybiaeth yn
meddwl Amnon a'i dad.

Adn. 23. Ac ar ol dioy flyncdd] Cadwodd
Absalom ci gasineb at Amnon yn guddicdig

yn ei fynwes ei hun cyhyd a hyny, fel y cai

gjÄc. i'w ddyfetha ef heb i neb ofni dim cb?wg.

Ÿr oedd gan Absalom rai yn cncifio yn
Baal-hasor—dinas yn Uwyth Ephraim, odd-

cutu 18 milldir i'r goglcdd o Jcrusalera. Ac
Absalom a wahoddodd holl feibion y brenin

—i gydwledda âg ef ar yr achlysur o gneifio

ei dilefaid, yr hyn ocdd yn arferiad yn y
gwledydd hyny : gwel ar 1 Sam, xxv. 4, &c.

Adn. 24. Deued, atolwg, y brcnin aH
weision] Nid oedd efe yn ddiau am i'r bren-

in ddyfod ; ond er hyny gwahoddai ef, i ocliel-

yd pob drwgdybiaeth, ac fel y byddai yn
hawddach ganddo oliwng ei feibion.

Adn. 25. Ni ddcuwn ni i gyd yn awr] Yr
ocdd y brenin yn foddlon i rai o'i deulu fyncd,

ond nid j^awb o honynt y pryd hyny, rhag i

liyny fod yn rhy gostfawr i Absalom. JEithr

efe a'i hendithiodd ef—a ddioU;hodd iddo am
ei wahoddiad carcdig, ac a ddymunodd i Dduw
oi fendithio of.

Adn.26. OniddaioAmnonfy mrawdynawr
yydani?] Neu, fel y mao y Syriaeg yn ci

düafUeö, 'Üai ddgui di, atolwgdcued Amûon

ond ni fynai efc fynod ; eithr efe a'i

bendithiodd ef.

26 Yna y dywedodd Absalom, Oni
ddawAmnon fy mrawd yn awr gyda
ni ? A'r brenin a ddywedodd wrtho
ef, I ba beth yr â efe gyda thi ?

27 Eto Absalom a fu daer arno,
fel y gollyngodd efe Amnon gydag
ef, a holl feibion y brenin.
28 ^ Ac Absalom a orchymynodd

i'w lanciau, gan ddywedyd, Edrych-
wch, atolwg, pan fyddo llawen calon
Amnon gan win, Sbphan ddywedwyf
wrthych, Tarewch Amnon ; yna
lleddwch ef, nac ofnwch : oni or-

chymynais i chwi ? ymwrolwch, a
byddwch feihion glewion.

29 A llanciau Absalom a whaeth-
ant i Amnon fel y gorchymynasai

fy mrawd yn awr gyda ni.' Y mae yn debyg
fod Dafydd wedi amlygu y cai ei frodyr oU
fyned oddieithr Amnon, yr liwn oedd i aros

gartref yn gwmni i'w dad : ond y mae Absalom
yn deisyf fel ffafr neillduol, os na ddeuai y
brenin ei hun, fod i Amnon ei fab hynaf ef, ac

etifedd y goron, gael dyfod i anrhydeddu y
wledd. / ba beth yr ä efe gyda thi ?—y mac
yn debyg oddiwrth hyn fod Dafydd yn lled-

ofni fod rhyw ddrwg-amcan yn mryd Absalom.
Adn. 27. Eto Absalom afu daer arno,fel

y gollyngodd efe Amnon] Gallai un feddwl

y buasai taerineb Absaîom i gael Amnon
gydag ef, yn ddigon i greu drwgdybiaeth yu
meddwl gr mor ddoeth a Dafydd, neu i'w

chryfhau os oedd hi ynddo o'r blaen ; ond
goddefodd Duw iddo syrthio i ddallineb medd-
wl, fel y cospid Amnon am oi losgach anna-

turiol, ae fel y cyflawnid bygythion Duw trwy
Nathan ar Dafydd ei hun, am ei bechodau
yn achos Bathseba ac Urîas,

Adn. 28. Tanfyddo llawcn calon Amnôn
gan win] Pan fyddo efe leiaf yn ofni drwg,

ac yn fwyaf analluog i'w attal ef. Er mai
gweithred erchyll oedd hon, eto yr oedd ynddi
gyfatebiad amìwg i ymddygiad Dafydd yn
medd^n Urias, ac wedi hyny yn peri ei ladd

ef! Nacofnwch; oni orchymynais i chioi?

—efe a arwyddai, gan ci fod yn fab y brenin,

ac etifcdd nesaf y goron ar ol Uadd Amnon,
nad oedd ganddynt ddim i'w ofni oddirth
neb am ei ladd cf ; ac y cymerai ef yr holl

ganlyniad arno ei hun, ond iddynt wneyd ci

orchymyn ef fel eu harglwydd. Tybia rhai

fod Chileab, ail fab Dafjrdd, wedi marw cyn
hyn ; a bod Absalom, ei drydydd mab ef, yn
bwriadu trwy hyn nid yn unig ddial trais

Tamar, ond tori ymaith ei frawd hynaf hefyd,

fel y byddai efe yn etifedd nesaf y goron.

Adn. 29. A llanciau Absalom a tonacíh-

ant] A laddasant Amnon yn ol gorchymjn
eu meistr. A hoUfeibion y brenin a gyfod-
asant—oddiwi-th fwrdd y wledd, rhag ol'n y
gwneid yr un peth iddynt liwythau ; a. 2)hoù

un a farchofjodd ar ei fìd—creaduriaid cy-

myseryw ícirch ac aayuod, y rliai ocddyut
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Absalom. A lioll feiLion y brenin

a gyfodasant, a phob nn a farch.og-

odd ar ei ful, ac a íFoisant.

30 ^ A thra yr oeddynt hwy ar y
ífordd, y daeth y chwedl at Dafydd,
gan ddywedyd, Absalom a laddodd
holl feibion y brenin, ac ni adawyd
im o honynt.

31 Yna y brenin a gyfododd, ac a

rwygodd ei ddillad, ac a orweddodd
ar y ddaear ; a'i holl weision oedd
yn sefyll gerllaw, a'u gwisgoedd yn
rhwygedig.

32 A Jonadab mab Simeah, brawd
Dafydd, a atebodd ac a ddywedodd,
Na thybied fy arglwydd iddynt hwy
ladd yr holl lanciau, sef meibion y
brenin ; canys Amnon yn unig a fu

farw : canys yr oedd yn mryd Absa-
lom Jiyny, er y dydd y treisiodd efe

Tamar ei chwaer ef.

33 Ac yn awr na osoded fy ar-

glwydd frenin y peth at ei galon,

gan dybied farw holl feibion y bren-
in: canys Amnon yn unig a fu

farw.

dra chyíFredin yn y dyddiau hyny, er yn wa-
harddedig, Lef. xix. 19 ; ac affoisant—am
eu bywydau tuag adref.

Adn. 30. Daeth y chwedl at Dafydd] Gan
un weision ei feibion, yr hwn a gychwynodd
yn y fan pan syrthiodd Amnon, cyn i neb godi
oddiwTth y bwrdd, ac a dybiai yn sicr fod yr
un peth i gael ei wneuthur â holl feibion y
brenin.

Adn. 31. Yna y hrenin a gyfododd, ac a
rwygodd ei ddillad] Yn arwydd o alar a
thraUod dirfawr am lofruddiad ei hoU feibion,

fel y tybiai efe ; aH holl loeision—sef ei brif-

gjTighoriaid a swyddogion ei lys, a rwygasant
eu gwisgoedd fel yntau, yn arwydd o'u cyd-
alar âg ef o herwydd y fath drychineb.
Adn. 32, 33. A Jonadab] Nai y brenin,

ac ond odid un o'i brif-gynghoriaid ef ; a ateh-

odd—yn debygol ar ol holi y genad )ti fanyl-

ach, a deall na welsai ef ladd neb ond Amnon

;

a chan ei fod ef yn 'r call ia^Ti,' adn. 3, ac

wedi deall rywfodd am fwriad Absalom, efe a
gasglodd yn naturiol nad oedd neb ond Amnon
yn unig wedi marw ; a mynai i'r brenin gredu
liyny, a pheidio ymofidio i'r fath raddau.

Canys yr oedd yn mryd Ahsalom hyny—yr
hyn a gasglai efe ond odid oddiwrth agosrwydd

y berthynas rh-n-ng Absalom a Tamar, ac oddi-

wrth daerineb Absalom am gael Amnon i'r

wledd yn anad neb, adn. 1, 26. Ond pa fodd
bjTiag y gwyddai Jonadab am fwTÌad Absalom,
yr oedd et' yn ddyn drygionus iawn wrth
beidio rhybyddio Amnon o'i berygl, ar ol iddo
ei gjTighori i gyflawni y drwg.
Adn. 34. Otid Absaíom a ffôdd] Yr oedd

ef yn awr yn ofni meibion y brenin, gymaint
ag yr ofnent hwythau ef : ffoisent hwy rhag ci

falais ef, a ffòdd yntau rhag eu cyftawnder

34 OndAbsalomaífôdd. A'rllano
yr hwn oedd yn gwylio a ddyrchaf-
odd ei lygaid, ac a edrychodd : ac
wele, bobl lawer yn dyfod ar hyd y
ffordd o'i ol ef, ar hyd ystlys y
mynydd.

35 A Jonadab a ddywedodd wrth
y brenin, Wele, feibion y brenin jn
dyfod : fel y dywedodd dy was, felly

y mae.
36 A phan orphenasai efe ymddy-

ddan, wele, meibion y brenin a
ddaethant, ac a ddyrchafasant eu
llef, ac a ylasant. A'r brenin hefyd
a'i holl weision a ylasant âg ylo-
fain mawr iawn.

37 ^ Ac Absalom a fíodd, ac a
aeth at Talmai mab Ammihud bren-
in Gesur : a Bafydd a alarodd am
ei fab bob dydd.
38 OndAbsalom a ffôdd, ac a aeth i

Gresur; ac yno y bu efe dair blynedd.
39 Ac enaid Dafydd y brenin a

hiraethodd am fyned at Absalom

:

canys efe a gysuresid am Amnon,
gan ei farw ef.

hwythau. A'r llanc yr hion oedd yn gwylio
—sef \in weision Dafydd, yr hwn oedd yn
edrych a oedd un genad arall yn dj'fod o d
Absalom i Jerusalem, i gadamhau neu wrth-
ddywedyd y genadwri flaenorol ; ac wele bohl
lawer yn dyfod—sef meibion y brenin a'u
gosgorddlu, y rhai oeddynt yn ffoi adref.

Adn. 35. Fel y dywedodd dy icas, feUy y
mae'] Ac y mae yn debyg ei fod }-n ymflrostio

yn fawr yn ei graffder a'i dybiaeth fíaenoi-ol.

Adn. 36. Ac a ddyrchafasant eu llef] Nia
gallent ar y cjTitaf fjTiegu y newj'dd gàiarus
me^YTi geiriau, ond amlygent v peth mewn
ylofain a dagrau ; d'r hreîiin hefyd a'i holl

lüeision—a dorasant allan i ylo o'r newydd,
wrth weled yu awr fod Amnon wedi ei ladd.

Adn.37. AcAhsaloììi a'ôdd] Ynlle sefyll ei

dir i'w amddift)Ti eihun a'i weision, fel yr add-
awsai, adn. 28 ; a Dafydd a alurodd am ei

fah hoh dydd—sef am Amnon ei fab hynaf,
ac etitedd naturiol y goron, jt hwn a lofrudd-

iwyd gan ei frawd, ac a fu farw yn anedifeiriol

yn ei feddwdod, ac am ei drais : ac yt oedd ei

alar ya. fwy, am y gwelai j-n ì\ya. ei gosp ei

hun, }Ti ol gair yr Arglwydd trwy Nathan,
' nad ymadawai y cleddyf â'i d ef byth,*

pen. xii. 10. Ond tybia rhai mai galar Da-
fydd am Absalom a feddylir, gan y dj-wedir
iddo * ymgysuro am Amnon, gan èi fàrw ef,*

adn. 39.

Adn. 38. Ac a aeth i Gesiir] Gan eì fod
jTi euog o lofruddiaeth toirfoddol, nis gallai

gael diogelwch mewn din^ noddfa )ti ngwlad
ìsrael ; ac am hj-ny efe a ffôdd i Syria, i j-m-
noddi gyda Talmai brenin Gesur, yr hwn òedd
yn daid iddo o'du ei fam, pen. iii. 3. Ac yno
y bu efe dair blynedd—h^h i neb gjiiyg ei

afloüyddu.
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PENNOD XIY.

TsTA Jòab mab Serfiah a wybu
fod calon y brenin tuag at Ab-

salom.
2 A Joab a anfonodd i Tecoab, ac

a gyrcbodd oddiyno wraig ddoeth,

ac a ddywedodd wrthi, Cymer ar-

nat, atolwg, alaru, a gwisg yn awr
alarwisg, ac nac ymira âg olew,

eithr bydd fel gwraig yn galaru er

ys llawer o ddyddiau am y marw:
3 A thyred at y brenin, a llefara

wrtho yn ol yr ymadrodd hyn. A
Joab a osododd yr ymadroddion yn
ei genau hi.

4 ^ A'r wraig o Tecoah, pan
ddywedodd wrth y brenin, a syrth-

iodd i lawr ar ei hwyneb, ac a ym-

Adn. 39. Ac enaid Dafydd y hrenin a
hiraethodd am fyned at Absaloni] Y mae
yn debyg ei fod yn ofni gwahodd Absalom
adref, rbag y byddai i'r awdurdodau gwladol

ei roddi i farwolaeth ; ac am hyny hiraethai

am fyned, oddiar serch tadol, i ymweled âg ef

yn Gesur. Ehaid i ni briodoli hyn ojl i'w

wendid ef ; canys tra na fynai efe gospi Am-
non am dreisio ei chwaer, mynai ddangos car-

edigrwydd i Absalom er iddo lofruddio ei

frawd ! Canys efe a gysuresid am Amnoìi,
gan ei farw ef—mevsTi yspaid tair blynedd
efe a ymiachodd o'i alar am farwolaeth Am-
non, gan wybod nas gallai ei gael efyn fyw o'i

fedd, tra y gwyddai fod modd cael Absalom
yn ol o'i alltudiaeth, yr hyn a chwennychai efe

yn fawr. Deallodd Joab deiirdadau Dafydd,

a dyfeisiodd ífordd i gael Absalom yn ol, fel y
gwelwn yn y bennod nesaf. Ond buasai yn
well i bawb pe gorphenasai Absalom ei ddydd-
iau yn Gesur, canys darfu i'w ddychweliad

adref chwanegu at drueni ei dad anffortunus :

a gellir sylwi fod ymlyniad tadol direswm fel

hyn yn cael ei wobrwyo yn fynych eto yn yr
un modd.

PEN. XIV. Adn. 1. Yna Joab] Nai
Dafydd, a thywysog eifilwriaeth ; a wybufod
calon y brenin tuag at Absalom—ei fod yn
hiraetlius am ei gael adref o'i alltudiaeth, pe

gallesid gwneuthur hyny yn gyson â chyf-

lawnder, ac â'i anrhydedd ei hun. Casglai

Joab hyny ond odid oddiwrth rywbeth a ddy-
wedai Dafydd yn awr ac eilwaith yn nghylch
Absalom.
Adn. 2. A Joab a anfonodd i Teeoah]

Dinas yn llwyth Juda, oddeutu 9 miUdir o du
y deau i Jerusalem ; ac a gyrchodd oddiyno
wraig ddoeth—un ag y gwyddai ef ei bod yn
alluog i'r fath orchwyl : a dywed yr luddewon
mai nain y proffwyd Amos oedd hi. Cymer
arnat, atolwg, alaru—fcl y byddai i'w cliyfîwr

galarus fel gwraig weddw, oi hadroddiad tra-

llodus, a'i gwisg, wneuthiir argraíF dwysach ar

y brenin, ac ennill oi sylw.

Adn. 3. A llefara wriho yn ol yr ym-

grymodd : ac a ddywedodd, Cy-
northwya, O frenin.

5 A dywedodd y brenin wrthi hi,

Beth a ddarfu i ti? A hi a ddywed-
odd, Yn wir gwraig weddw ydwyf
fi, a'm gwr a fu farw.

6 Ac i'th lawforwyn yr oedd dau
fab, a hwynt ill dau a ymrysonasant
yn y maes; ond nid oedd athrywyn-
wr rhyngddynt hwy ; ond y naill a
darawodd y llall, ac a'i lladdodd
ef.

7 Ac wele yr holl dylwyth a gy-
fododd yn erbyn dy lawforwyn, a
hwy a ddywedasant, Dyro yr hwn a
darawodd ei frawd, fel y lladdom ni

ef, am einioes ei frawd a laddodd
efe; ac y dyfethom hefyd yr etifedd:

felly y diffoddent fy marworyn, yr

adrodd hyn] Yr oedd hi i ddywedyd wrth y
brenin fod ei gr wedi ei gladdu ; fod ganddi
ddau fab, y rhai oeddynt ei chynaliaeth a'i

chysur hi yn ei gweddwdod ; ddarfod iddynt
ymryson yn y maes, ac i un o honynt yn an-

ffodus ladd y llall ; a'i bod hi, o'i rhan ei hun-
an, yn awyddus i arbed bywyd y Uofrudd, fel

nad amddifader hi o'i dau fab megys mewn
un dydd : ond fod ei thylwyth yn sefyll yn
erbyn ei einioes, nid o serch at yr ymadawed-
ig, nac awydd i weinyddu cj^fiawnder, ond
fel y byddai yr etifeddiaeth, ar ol lladd yr
etifedd, yn eiddo iddynt hwy. Fel h>Ti, holl

amcan ei hymadrodd oedd flFurfio achos cy-

ffelyb i achos Dafydd, i'r dyben i'w argy-

hoeddi ef pa faint mwy rhesymol oedd cadw
bywyd Absalom. Ond yr oedd Uawer o
fedrusrwydd ynangenrheidiol er peidiogwneyd

y gyffelybiaeth yn rhy amlwg, rhag i'r brenin

ddeall amcan deisyfiad y wraig cyn iddi gael

maddeuant i'w mab.
Adn. 4. Cynorthwya, Ofreninf] Yr oedd

yr apeliad sydyn hwn, tra yr oedd hi ar ei

gwyneb ar y ddaear, jn dangos ei bod mewn
caledi a gofid dirfawr, ac nad oedd neb ond y
brenin a allai ei chynorthwyo.
Adn. 5. Yn wir gioraig weddio ydwyffí]

Y mae yn bur debyg fod y prif ffeithiau a

grybwylíir yma yn wirionedd, a darfod i Joab
ei dewis hi am fod ei hamgylchiadau yn dwyn
crjn debygolrwydd i'r hyn yr ewyllysiai efe

ei arddangos.

Adn. G. Ac i'th lawforwyn yr oedd dau
fab] Hyn a ddywcdai, pa un bynag ai ei fod

yn wirionedd ai peidio, i gyfaddasu yr am-
gylchiad atAmnon ac Absalom, Ond nidoedd
athrywiinwr rhyngddynt—neb i'w heddychu
na'u gwahanu, nac o ganlyniad i'w gweled, fel

ag i allu dywedyd pwy oedd ar y bai. Ncu
fe allai ei bod hi yma yn cyfeirio at Dafydd,

yr hwn ni cheisiodd gymodi ei ddau fab ei

hun.
Adn. 7. Ac wele yr holl dylioyth] Sef ty

Iwyth y bechgyn o du cu tad ; a gyfododd yn
erbyn dy lawforwyn—am na roddwn fy mab
i fyny iddynt hwy, i ddial arno fel Uofrudd
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hwn a adawyd, heb adael i'm gr
nac enw nac epil ar wyneb y
ddaear.
8 A'r brenin a ddywedodd wrth y

wraig, Dos i'th d ; a mi a roddaf
orchymyn o'th blegid di.

9 A'r wraig o Tecoah a ddywed-
odd wrth y brenin, Bydded y cam-
wedd hwn arnaf íì, fy arglwydd
frenin, ac ard fy nhad i, a'r brenin
a'i orseddfainc ef yn ddieuog.

10 A'r brenina ddywedodd, Dwg
ataf fì yr hwn a yngano wrthyt, ac

ni chaiíf mwyach gyífwrdd â thi.

11 Yna hi a ddywedodd, Cofìed,

atolwg, y brenin dy Arglwydd
Dduw, rhag amThau dialwyr y
gwaed i ddistrywio, a rhag dyfetha
o honynt hwy fy mab i. Ac efe a

gwirfoddol. Dichon fod yma gyfeiriad at feib-

ìon ereill Dafydd, y rliai a'i cymliellent ef yn
barhaus i ladd Absalom, dan rith dial gM-aed

Amnon, am mai efe oedd etifedd naturiol y
goron : gwel pen. xiii. 28. Felh/ y difíoddcni

fy marworyn—fy unig obaitli am hiliogaeth,

fel y mae marworyn yn obaith am dân. Yr
oedd y paganiaid yn defnyddio yr un gyíFel-

ybiaeth. Galwent yr ychydig bersonau a
adawyd yn fpv ar ol dylif Deuralion }ti

zôpura, ' marworbyw,' am mai ganddynt hwy
yr oedd lam fì/wiol yr hil ddynol i gacl ei

hail gyneu ar y ddaear. Ilch adacl i'm gior

nac emo nac epil ar y ddaear—mwy na
marworyn wedi diffodd. Ond yn hyn yr
oedd ei hachos hi yn annghyfatebol i achos

Dafydd ; canys pe lladdesìd Absalom, yr oedd
iddo ef amrai feibion ereill i barhau ei enw a'i

hiliogaeth.

Adn. 8. Dos i'th d] Adref i Tecoah ; a
mi a roddaf orchymyn o'th hlcgid di—efe a

edrychai i mewn i'r amgylchiad ; ac'os cai efe

fod pob peth fel y dywedasai hi, efe a roddai

orchymyn i'r tylwyth na ddialent ; yr hyn a
allai efe ei M-neuthur, os nad oedd tyst i'r

weithred, adn. 6.

Adn. 9. A'r loraig o Tccoali a ddywcdodd^
Nid oedd yr addewid uchod yn ddigon ganddi
hi, eithr mynai i Dafydd benderfynu yr achos

y pryd hyny, heb ym(;hwilio yn mhellach iddo.

Bydded y camwedd hwn arnaý fi—mynai
arbediad i'w ma'\ ac i'r bai gael ei gyfrif iddi

hi a'i theulu, os oedd wedi dywedyd rhyw-
beth i gamarwain y brenin ; a'r hrenin a'i

orseddfainc efyn ddicuog—wrth ddiogclu ei

mab hi ar y dystiolaeth uchod.
Adn. 10. Dwg ataf fi yr him a yngano

wrthyt'] Am roddi dy fab i fyny i ddiâlydd

y gw-aed, neu a'th anmharcho am na wnai
hyny. ünd nid oedd hyn ychwaith yn ddigon
ganddi hi.

Adn. 11. Cofied, atolwg, y hrenin dÿ Ar-
glwydd Ddmo] Yr hwn, pan y ceisier gan-
ddo ef ddangos trugaredd, sydd yn gwneutluir
hyny ar unwaith yn y fan, heb aros nes y
byddo yn rhy ddiweddar : y mao fy mab yn

2 V

ddywedodd, Fel mai byw yr Ar-
glwydd, ni syrth un o wallt pen dy
fab di i lawr.

12 Yna y dywedodd y wraig,
Atolwg, gâd i'th lawforwyn ddy-
wedyd gair wrth fy arglwydd
frenin. Yntau a ddywedodd, Dywed.

13 A'r wraig a ddywedodd, Pa-
ham gan hyny y meddyliaist fel

hyn yn erbyn pobl Dduw ? canys y
mae y brenin yn llefaru y gair hwn
megys un beius, gan na ddyg y
brenin adref ei herwr.

14 Canys gan farw yr ydym ni

yn marw, ac ydym fel dyfroedd wedi
eu tywalít ar y ddaear, y rhai ni

chesglir : gan na ddyg Duw ei ein-

ioes, efe a feddyliodd foddion, fel

na yrer ymaith ei herwr oddiwrtho.

agored i berygl bob mynyd ; ac os na phen-

derfyna y brenin jr achos ar unwaith, gall

fyned yn rliy ddiweddar. Neu fe allai mai
cais yw hyn am iddo ef dyngu i'r Arglwydd y
byddai iddo amddiffyn ei mab hi. Fel mai
byio yr Arglioydd—tyngodd y brcnin ya
ddifrifol iddi na chai ei mab hi ddim niwed,

üymaint a cholli blew^Ti o wallt ei ben ; a h^Ti

oedd y peth a geisiai y wraig ganddo o'r dechre.

Adn. 12. Yna y dywedodd y toraig] Ar
ol iddi ennill ei phM-nc, a chaeí llw y brenin

na roddid ei mab hi i farwolaeth, yna y mae
yn myned rhagddi i gynihwyso yr amgylchiad

iichod, pa un bynag ai ftaith ynte dammeg
ydoedd, at achôs Absalom ei fab ef ; ac i

wneuthur defnydd o Iw y brenin o blaid ei

mab hi, i ddiogelu bywyd Absalom, a'i gael

yn ol o'i alltudiaeth.

Adn. 13. Faham gan hyny y meddyliaist

fel hyn yn erhyn i)ohl Dduw ?] Gan i ti

dvn£ru na chaiff dialwyr y gwaed ladd fy mab
i, yr hwn na fyddai ei farwolaeth, fel dyn ty-

lad cyflredin, yn golled i neb ond i mi

;

onid y^v ^Ti gi-eulondeb o'r mwyaf i ti feddwl

dial gwaed Anmon ar Absalom, etifedd y
"oron, yr h^vn y byddai ei fomolaeth yn ofid

maNvr í holl wìad\\-riaeth Israel? Y mae y
hreninyn Ucfaruy gair hwn megys unbcius

—wrth ddywedyd a thyngu y diogelir fy mab
i, yr wj-t n dy gondemnio dy hun trwy beidio

c'aniatàu "yr un fraint i'th 'fab dy hun, neu

wrth beidío ei ddwyn ef adref o'i alltudiaeth.

Ei herwr—ei ffbadur neu ei encili^\T.

Adn. 14. Canys gan faric yr ydym ni yn
marw] Rhai fèl In-n, ac ereiU fel arall : a

chan mai max-wola(ÿh yAv rhan gyfti-edin pawb,

buasai raid i Amnon farw, pe na laddasai Ab-

salom ef ; ac Absalom, er ei ai-bed gan law

cyfiaMTider, a raid fiu-w er h^-ny o angenrheid-

rydd natur ; ac os na elwir ef adref yn eb-

rwvdd, gall fai'w mewn alltudiaeth, yr hyn yn
ddiíiu a fvddai ya otìd mawr i ti, frenin, ac

i holl bobl Dduw. A rhaid i tithau dy hun

farw, ac am hyny yr wyt }-n rhwym i ofalu

am fywyd dy olnydd Absalom, ac i ym-
drcchú ì'w cidiol» ef, vn Ue ei gymeryd
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15 Ac yn awr mi a ddacthym i

ymddyddan â'm harglwydd frenin

am y peth hyn, oblegid i'r bobl fy

nychrynu i : ara hyny y dywedodd
dy lawforwyn, Ymddyddanafyn awr
â'r brcnin ; ond odid fe a wna y
brenin ddymuniad ei lawforwyn.

16 Canys y brenin a wrendy, fcl

y gwaredo efe ei lawforwyn o law y
gr a fynai fy nyfetha i a'm mab
hefyd o etifeddiaeth Dduw.

17 A'th lawforwyn a ddywedodd,
Byddcd, atolwg, gair fy arglwydd
frenin yn gysur : canys fel angcl
Duw yw fy arglwj^dd frcnin, i

wrando y da a'r drwg : a'r Arglwydd
dy Dduw fydd gyda thi.

18 Yna yr atebodd y brenin, ac y
dywcdodd wrth y wraig, Na chcla,

atolwg, oddiwrthyf fi y peth yr yd-

ymaith. Ac ydymfel dyfroedd tcedi eu ty-

wallt ar y ddaear—wedi i ni farw unwaitíi

;

y rliai ni chesglir—gan fod Amnon M^edi

marw, ni ellid ci ddwyn ef i fywyd dracliefn

pe Ueddid Absalom, nac Absalom ychwaith pe
lleddid yntau, mwy nag y gellir casglu dwfr
ar ol ci dywallt ar y ddaear ; am hyny gwell i

ti ymdawelu ara y naill, a maddeu i'r llall.

Gan na ddyg Duw ei einioes—ond yn hy-
trach ddarfod iddo gadw Absalom yn fyw
bellacli er's tair blynedd, pen. xiii. 38 ; efe a
feddylioddfoddion—rhaid ei fodwedi dyfeisio

rliyw drcfn i'w gael ef yn ol o'i alltudiaeth yn
mhlith cilunaddolwyr. Fcl hyn hi a geisiai

berswadio Dafydd i fod yn debyg i Dduw, ac
nid bod yn anfaddcugar ac annghymodlon tu-
ag at un ag y dangosasai Duw drugarcdd iddo.

Adn. 15. Oblcgid i'r bobl fy nychrynu í\

Trwy fygwtli Uadd fy mab i ; ncu, trwy ddy-
wedyd y mynent Absalom adref er gwaethaf
Dafydd ; ac am hyny hi a ofnai y codid ter-

fysg cartrefol yn y wlad, ac y deuai brenin
Gcsur yn mlaen i gynorthwyo Israel i osod
Absalom ar yr orsedd yn lle ci dad. Nid oedd
hyn ond ffyg i gyd, wcdi ci ddyfeisio rliyng-
ddi lii a Joab; a hi a lcfarai fel hyn, rhag i'r

brcnin fcddwl ei bod yn cymeryd gormod o
liyfdra gydag ef. Ymddyddanaf yn awr ä'r
brenin—am achos Absaiom, dan yr esgus o
ymddyddan am ci mab ei liun, mewn gobaith

y gwnai y brcnin arbed Absalom fcl yr oodd
lii a Joab yn dymuno.
Adn. IG. Canys y brenin a lürendy] Ili

a gasglai cyn cychwyn y gwnai cfe' hyny,
oddiwrti) ci diriondcb a'i hynawsedd arfcrol

;

fel y gwaredo efe ei lawforwyn—canys i)c

dyfethosid ei mab, buasai yr u'n pcth a'i dy-
fetha hi, gan nad oedd ganddi un mab arall i

feddiannu ctifeddiaeth y teuhi yn Israol, nac
i barhau yr hiliogaeth : a chan y gwrandawai
y brenin ami yn achos ei mab ci hun, hi a
gasglai heíyd y gwrandawai aía ami yn achos
ei fab yntau, gan ei arbcd, a'i ddychwelyd yn
ddiogel i'w wlad. ac i'w etifeddiaeth yniiiIilítJi
IJw» thau ísracl.

wyf yn ei ofyn i ti. A dywedodd y
wraig, Llcfarcd yn awr fy arglwydd
frenin.

19 A'r brenin a ddywedodd, A
ydyiü llaw Joab gyda thi yn hyn oll ?

A'r wraig a atebodd ac addywedodd,
Fel mai byw dy enaid di, fy ar-

glwydd frcnin, nid gwiw troi ar y
llaw ddeau nac ar y Ìlaw aswy oddi-
wrth yr hyn oll a ddywedodd fy ar-

glwydd frcnin : canys dy was Joab
a orchymynodd i mi, ac a osododd
yr holl ciriau hyn yn ngcnau dy law-
forwyn.

20 Ar fedr troi y chwedl y gwnaeth
dy was Joab y peth hyn : ond fy ar-

glwydd sydd ddocth, fcl docthineb
angel Duw, i wybod yr hyn oll sydd
ar y ddaear.

21 ^ A'r brenin a ddywedodd

Adn. 17. Bydded, atolwg, gair fy ar-

glwydd frenin yn gysur] Yn air a barai

gysur i bawb, pan glywcnt am fwriad a gor-

chymyn y brenin i ddwyn Absalom yn ol.

Ganysfel angel Duw ywfy arglwyddfrenin
—mewn doethineb, cyfiawnder, a daioni ; i

wrando y da d'r drwg—i wahaniaethu rhwng
cais rcsymol ac un afresymol ; neu i w}'bod

beth sydd dda a pheth sydd ddrwg, a deall pob
petli a ddelo o'th flaen. AW Arglioydd dy
Dduio fydd gyda thi—i'th gyfarwyddo i

farnu yn iawn, ac i ddangos tragaredd : neu,

gan dy fod mor ddoeth a grasol tuag at rai a

gyfiawn haeddant eu cospi, bydd i Dduw fod

gyda thi i'tli Iwyddo a'th fendithio yn dy hoU
weithredoedd.

Adn. 18. Yna yr atebodd y brenin] Wrth
sylwi ar ei cliyfrwysdra a'i dchcurwydd an-

arferol hi yn yr hyn oll a ddywedai, deallodd

y brenin nad oedd ei chwedl hi am ei mab ci

hun ddim ond ffyg, ac mai ei chyfeiriad yn y
cwbl oedd at ryddhau Absalom ; a thybiai fod

rliywun wcdi bod yn ei dysgu i hyn.
Adn. 19. Aydyw llaw Joab gyda thiyn

hyn oll .^] Ai nid dyfais Joab yw liyn oU, yn
Uaw yr liwn yr ydwyt ti megys offcryn? Nid
gwiw troi ar y llaio ddcau nac ar y llaw
aswy—ni wiw ceisio celu y peth, y mao fel y
dywcdaist ; canys dy was Joah a orchymyn-
odd i mi—ddyfod o Tecoali i Jerusalem ; ac
a osododd yr holl eiriau hyn yn ngenau dy
lauforwyn—o ran eu synw}'r a'u sj'Iwcdd ;

canys diamau fod rhai o'r ymadroddion yn
amrywio, yn ol fel yr oedd atebiad y brenin

yn rhoddi achlysur.

Adn. 20. Arfedr troiy chwedl y gwnaeth
dy was Joab y peth hyn] Sef peri iddi ddy-
wedyd y chwedl uchod am ci mab ci hun yn
gyntaf ; ac yna, ar ol cael addcwid o amddi-
Ifyniad y brcnin iddo ef, troi y chwedl hòno
oddiwrtJio cf, a'i chymhwyso at Absalom ei

fabçei hun, i'r dybcn i gacl arbcdiad a dy-

cliweliad iddo yntau. Ondfy arglioydd sydd
ddoelh, fel doethineb angel J)uw—nid yn

unig i ddeall amcan y chwedl udiod. ond
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wrth Joab, Wclo yn awr, gwiiaeth-

ym y pcth hyu : dos, a dwg y llanc

Absalom yn ci ol.

22 A Joab a syrthiodd i lawr ar

ei wyncb, ac a ymgrymodd, ac a

fendithiodd y brenin. A Joab a ddy-
wcdodd, Hcddyw y gwybu dy was
di gael o honof ffafr yn dy olwg di,

fy arglwydd frcnin, am i'r brenin
gyflawni dymuniad ci was.

23 A Joab a gyfododd, ac a acth

i Gesur, ac a ddyg Absalom i Jeru-
salem.
2á A'r brenin a ddywedodd, Trö-

ed i'w d ei hun ; ac nac edryched
yn fy wyncb i. Felly Absalom a

hefyd i wybod pwy oedd ei hawdwr hi. I
wybod yr hyn oll sydd ar y ddaear—nid

oedd hyn ddim ond gweniaith, yn ol arferiad

parhaus y dwyreinwyr, y rhai, wrth gyfarch

gr mawr, a ddywedant, ' Fy arglwydd, ti a

wyddost bob peth
;
yr wyt ti yn un o angylion

y duwiau.' Dywed y Persiaid fod eu bren-

hiuoedd hwy yn meddu Uawn wybodaeth o'r

pethau mwyaf a lleiaf.

Adn. 21. A'r brenin a ddywedodd wriìi

JoaU] Yr hwn ond odid ocdd yn yr ystafell

yn gwrando yr hyn oll a ddywcdid gan y
wraig. Wele, yn awr, giünacthyni y inùi
hyn—yr wyf wedi cydsynio i alw Absalom
adref ar dy gais di trwy y wraig hon ; dos—
mor fuan ag y myni ; a dwg y lUmcAbsalom
yn ei ol—er y cymerai Dafydd amo wneyd
hyn ar ddeisyfiad Joab, eto mewn gwdrionedd
yr oeddefci hun yn hiracthu yn fawr am gael

ei fab adref ; ac yr oedd yn meddwl hcfyd fod

ei Iw i arbed mab y wraig yn ei rwymo i arbed
Absalom, yr hwn oedd y person a fwriedid

mewn gwirioncdd.

Adn. 22. A Joab a syrthiodd i lawr ar ci

wyneb^ Mewn am'hydedd iddo, ac ymostyng-
iad defodol ger ei fron ; ac a fendithiodd y
brenin—a erfyniodd am fendith Duw amo

;

neu, fel y mao rhai yn ei gyfieithu, ' ac a

ddiolchodd i'r brenin,' am roi caniatâd iddo
ef i ddwyn Absalom adref. Ileddyw y gwybu
dy waÄ—dichon ei fod yn ofni o'r bhien, cr

pan laddasai efe Abner, nad oedd ef yn üafr

y brenin ; ond yn awr efe a ystyriai hyn fel

arwydd amlwg ei fod yn gymeradwy yn ei

olwg ef.

Adn. 23. A Joab a gyfododd] Oddiar y
ddaear ; ac a aeth i Gesur—ond odid yr awr
hòno, gan faint ei awydd i gacl Absalom yn ol.

Yr oedd o Jcrusalcm i (icsur 99 o tìlldirocdd.

Adn. 24. Tröcd i'w d ei huv] Yr hwn
oedd ganddo yn Jerusalem cyn iddo ílbi i

Gcsur, Ue yr ocdd Tamar yu cartrcfu, os oedd
hi eto yn fyw, ])en. xiii. 20 ; ac iiac edryched
ynfg ii-yncb i—yr hyn ni wnaeth am ddwy
Áynedd, adn. 28. Efe a orchymynodd hyn
(1)1 ddystewi y rliai a'i beient am ddwyn
Alisalom yn ol

; (2) I ddangos ei anfoddlon-
rwydd i wcithrcd Absalom ; ac, (3) Mcwn
bwriad i'w ddaroHtMng of i edifoirwcli am dy-
wallt gwaed.

drodd i'w d ci hun, ac ni wclodd
wyncb y brcnin.

25 ^y Ac nid oedd vvr mor glod-
fawr am ci degwch ag Absalom o
fewn holl Israel : o wadn ei droed
hyd ei goryn nid oedd wrthuni yn-
ddo ef.

26 A phan gneifiai efe ei ben
(canys un waith yn y flwyddyn y
torai cfe ei wallt : o herwydd ei fod
yn drwm arno, am hyny cfc a'i torai

ef) cfe a bwysai wallt ei ben yn ddau
can sicl, wrth bwys y brenin.

27 A thri mab a anwyd i Absalom,
ac un ferch, a'i henw hi oedd Tamar :

yr oedd hi yn wraig dêg yr olwg.

Adn. 25. Ac nid oedd wr mor glodfawr
am €Ì degwch ag Absalom] Crybwyllir hyn
i ddangos paliam y cerid ef mor ia^vT gan yr
holl bobl, y rhai a edrychent yn fwy ar bry'd-

ferthwch allanol nag ar rinweddau me^raol

;

wadnei droed hydci goryn nid oeddwrth-
uni ynddo ef—dim craith na chramcn, nac
annghyfartalwch yn ei aelodau na'i wyneb-
pryd : yr oedd ef yn mhob dim yn ddyn iach,

lluniaidd, heinif, a phrydweddol.
Adn. 2G. Un waith yn y jltcyddyn y torai

efe ci lüallt] Y mae mihJîetsyamim laiyamim
yn arwyddo yn Uythyrenol, ' o ddi\\'edd dydd-
iau i ddyddiau ;' yr hyn a ddeonglir yn bri •

odol gan Jonathan ben Uzzil ac ereiU, 'ar

amserau priodol neu gyfleus ;' sef pan fyddai
ei wallt wedi tyfu yn rhy hir ncu yn rhy
drwm, yr hyn a aUai fod yn amlach nag un
waith yn y flwyddyn. Efc a bicysai wailt ei

bcn yn ddau can sicl—sef yr hyn a gneifid

ymaith, heb son am yr hyn a adewid ar ol.

Trwy fod sicl y cysegr yn pwyso hanner wns,
yr oedd y gwallt a dorid ymaith, yn ol hwuw,
yn pwyso 8 pwys a 4 wnS ; ac nid yw hyny
yn rhyfedd, pan yr ystyriom fod gwaUt y
mawrion y pryd hyny yn cael ei iro âg enaint

lawer, a'i addurno à llwch aur, yr hwn oedd
yn drwm a drud. Ond chwanegir yma, Wrth
bioys y brcìiin—yr hyn, yn ol Epiphanius, ni

wnai ond 4 pwys a 2 wns, trwy nad oedd sicl

y brenin ond cyfartal i hanner sicl y cysegr.

Eithr tybia rhai fod hyn eto yn ormod o lawer

;

ac y mae Clarke yn meddwl fod camgymeriad
wedi ymlusgo i mewn i'r testyn, wrtìi roddi y
nifer mewn geiriau Uawn, yu Ue me\\Ti Uyth-
yrenau rhifedigol, fel y nodw}'d o'r blaen ar

pen. X. 18. Tybia ef fod y Ijthyreu lamed.,

yr hon a saif am 30, ac a allai fod yìì y test; u
ar y cyntaf, wedi cael ei chamgymoryd gau yr

adysgrifenydd am resh, 200, y rhai o ran Uun
sydd yn Ued deb}'g i'w gilydd ; ac os fcUy, ui

]ihwysai30 sid, hyd yn nodynolsicly cysegr,

ddim ond 15 wns ; a byddai ychydig dan
hanner pwys mth sicl y hrenin. W'odi y
cwbl, gall mai gwerth y gwaUt, ac nid ei bwyí<!^

a olygir ; ac fdly yr oedd 200 sid, yn ol 2ò'. Gc
yr un, yn cyraedd i £25 o'n hariau ui, yr 1i)ìì

nid yw ryfedd os oedd Uawer o Iwch aur yn-
ddo ; neu cyrhaeddai 30 sicl i £3 Ijo?. yii

unig.
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28 ^ Felly Absalom a drigodd
ddwy flynedd gyfan yn Jerusalem,

ac ni welodd wyneb y brenin.

29 Am hyny Absalom a ddanfon-

odd am Joab, i'w anfon ef at y bren-

in ; ond ni ddeuai efe ato ef : ac efe

a anfonodd eto yr ail waith, ond ni

ddeuai efe ddim.
30 Am hyny efo a ddywedodd

wrth ei weision, Gwelwch randir

Joab ger fy llaw i, a haidd sydd gan-

ddo ef yno ; ewch a llosgwch hi â

thân. A gweision Absalom a losg-

asant y rhandir â thân.

31 Yna Joab a gyfododd, ao a

ddaeth at Absajom ì'w d, ac a ddy-
wedodd wrtho, Paham y Uosgodd
dy weision di fy rhandir i á thân ?

32 Ac Absalom a ddywedodd
wrth Joab, Wele, mi a anfonais atat

Adn. 27. A thri mab a anioyd i Absalom]
Y rhai a fuont feirw o'i flaen ef, pen. xviii.

18 ; ac unferch—yr hon a alwodd efe Tamar,

o barch i'w chwaer
; yr oedd hi yn wraiy dêg

yr oliüg—fel ei modryb, pen. xiii. 1. Y mae
y Lxx yn chwanegu yma, ' A lii a aeth yn
wraig i Roboam, mab Solomon, ac a ymddyg
Abia iddo ef :' gwel Mat. i. 7. Ceir yr un
darlleniad hefyd yn Josephus.

Adn. 28. Ddwy flynedd] Gwel ar adn. 24.

Adn. 29. Fiü anfon ef at y brenin] I geis-

io gan y brenin ei dderbyn ef i'w wyddfod. Y
mae yn debyg fod Absalom dan fath ar gaeth-

iwed yn ei d e'i hun er's dwy flynedd ; a

chan ei fod wedi blino ar y cyflwr hwTiw,

mynai i Joab eiriol am ollyngdod iddo. Ond
ni ddeuai efe ato ef—naill ai am y gwyddai
na fynai y brenin weled Absalom ; neu ynte

am nad oedd Absalôm wedi ei wobrwyo ef yn
ddigonol am ei M^asanaeth o'r blaen iddo ; neu
dichon y gwyddai Joab fod gan Absalom ryw
fwriadau drwg yn erbyn ei dad a'i deyrnas.

Rhaid fod rhyw achos fel hyn yn bodoli, pany
gommeddai fyned ato ar ol daafon am dano
ddwywaith.

Adn. 30. Gwelwch randir Joab ger fy
llaw i] Gan íbd Absalom a Joab yn gefnder-

oedd, yr oedd eu hetifeddiaethau hwy yn agos

i'w gilydd, yn ol y rhaniad cyntefig i'r teulu-

oedd ; a haidd sydd ganddo ef yno—yr hwn
ond odid oedd yn addfed, ac fellý yn barotach
i losgi ; ewch, a llosgwch hi â thdn—nid yn
unig i ddial ar Joab, ond hefyd mewn gobaith
i'w ddwyn ef i'w wyddfod, fel y gallai yntau
fyned i wyddfod y brenin. Y mao yn debyg
mai yr un gweision oedd y rhai hyu ag a ladd-
asent Amnon.

Adn. 31. Yna Joab a gyfododd] Ar ol

deall mai gweision Absaíom a losgasant ei

randir ef yn ol gorchymyn eu meistr, efo a
aeth ato i'w d i geisio eglurhad.

Adn. 32. Ac Absalom a ddywedodd] Ileb
wadu y weithred, na gofyn ani faddeuant gan
Joab ; Wclc, mi a anfonais atal ii—gwel ar
adn. 21). I ba beth y dacthym i o (Jcsut?

ti, gan ddywedyd, Tyred yma, fel

y'th anfonwyf at y brenin, i ddy-
wedyd, I ba beth y daethym i o
Gesur ? gwell fuasai i mi fy mod
yno eto : ac yn awr gadawer i mi
weled wyneb y brenin ; ac od oes
gamwedd ynof, lladded fì.

33 Yna Joab a ddaeth at y brenin,

ac a fynegodd iddo ef. Ac efe a
alwodd am Absalom. Yntau a
ddaeth at y brenin, ac a ymgrym-
odd iddo i lawr ar ei wyneb gerbron

y brenin. A'r brenin a gusauodd
Absalom.

PENNOD XY.

AC wedi hyn y parotôdd Absalom
iddo ei hun gerbydau, a meirch,

a dengwr a deugain i redeg o'i flaen.

2 Ao Absalom a gyfodai yn fore.

—beth oedd yn ngolwg fy nhad wrth dy anfon

di yno i fy nghyrchu i yma? Gwellfuasaii
mify mod yno eto—yn anrhydeddus yn Uys

y brenin yn Gesur, na bod fel hyn yn gaeth yn
íy nh fy hun yn Jerusalem, a than y gwarth

esgymundod o wyddfod brenin Israel. Ac
yn aior gadawer i mi weled wyneb y brenin

—eiriol di drosof fel y byddo i mi gael y fraint

hon. Nid barch i'w dad y ceisiai Absalom
hyn, fel y gwelwn yn y bennod nesaf ; eithr

meAvn aAvydd am ei ryddid a'i anrhydedd ei

hun, ac fel y gallai gael cyfle i enniU y bobl i

wrthryfela yn erbyn y brenin. Ac od oes

gamiüedd ynof—nis gallai ef lai na gwybod ei

fod yn euog o'r camwedd mwyaf fel Ûofrudd

ei frawd ; ond efe a gymerai arno, os na fyddai

i'r brenin faddeu iddo, a'i dderbyn i'w wydd-
fod, íbd yn well ganddo/ari^ yn ol y gyfraith.

Adn. 33. Yna Joab a ddaeth at y òrenin]

1 eiriol dros Absalom yn ol ei ddymuniad.

Ac efe a alwodd am Absalom— yr hwn ni

welsai bellach er's pum mlynedd, adn. 28, pen.

xiii. 38. Yntau a ddaeth—gan ymgrymu o

flaen y brenin mewn rhith o barch ac ymos-
tyngiad. A'r brenin a gusanodd Absalom—
yn arwydd o gymod, ac mewn gwir serchog-

rwydd tadoL JJywed Josephus i'r brenin ei

gyíbdi ef oddiar y ddaear, gan addaw maddeu-
ant iddo am yr hyn oU a aethai heibio. Yr
oedd hyn yn wendid mawr yn Dafydd ; canys

nid yw yr anedifeiriol ond yn ymgryfhau yn
ei ddrygioni trwy faddeuant o'i gamweddau,
fel y gwelwn eto yn achos Absalom.

PEN. XV. Adn. 1. Ac îoedí hyn] Ar ol

iddo gael maddeuant, a rhyddid i fyned i lys y
brenin fel cynt ; yparotôdd Absulom iddo ei

Imngerbydauameirch—gan nad oedd meirch

yn Jsrael y pryd hyn, diclion mai gan ei daid,

brenin Gesur, y cafodd efe y nieirch a'r cer-

bydau hyn ; a dengwr a deugain i redcg o'i

Jlaen—i chwanegu ei rwysg a'i fawredd fcl

nuib liynaf y brcnin. Nid oedd hyn oll fawr

hii mcwu elíaith na darpariaeth i fyned â'r

frcuhiniaotU oddiar ei dad.
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ac a safai gerllaw fíbrdd y porth : ac
Absalom a alwai ato bob gr yr
oedd iddo fater i ddyfod at y brenin
am farn, ac a ddywedai, ba ddinas
yr ydwyt ti ? Yntau a ddywedai,
O nn Iwythau Israel y mae àj
was.

3 Ac Absalom a ddywedai wrtho
ef, Wele, y mae dy faterion yn dda,

ac yn uniawn ; ond nid oes neb dan
y brenin a wrandawo arnat ti.

4 Dywedai Absalom hefyd,
na'm gosodid i yn farnwr yn y wlad,
fel y delai ataf fi bob gr a fyddai
ganddo hawl neu gynghaws ; myfi
a wnawn gyfiawnder iddo.

5 A phan nesäai neb i ymgrymu
iddo ef, efe a estynai ei law, ac a
ymatìai ynddo ef, ac a'i cusanai.

6 Ac fel hyn y gwnai Absalom i

holl Israel y rhai a ddeuent am farn

Adn. 2. Ac Absalom a gyfodai yn fore]
Fel y gallai gael cyfle i ddangos rhith o bryder
am les a daioni y cyäìedin. ba ddinas yr
wyt ti ?—gofynai hyn fel arweiniad i mewn i

ymddyddaniad pellach, ac i enniU serch Israel

ato, a'u hymddiriediad ynddo.
Adn. 3. Wele, y mae dy faterion yn dda

ac yn uniaion'] Fel hyn efe a wenieithiai i

bawb fod cyfiawnder o'u tu, fel, os troai yr

achos wedi hyny yn eu lierbyn, y byddai idd-

ynt gasglu, pe buasai Absalom yn farnwr, y
troisai efe gyda hwynt. Ondnid oes nebdany
hrenin a lorandaiuo arnat ti—a wna gyfia^ra-

der i ti. Y mae meibion ereill y brenin, a'r

barnwyr a'r llywodi'aethwyr dano ef, oll yn
llygredig, neu yn rhy esgeulus a difater i drin

achosion fel hyn ; ac y mae fy nhad yn rhy
hen neu afiach i edrych i mewn iddynt ei hun-
an. Fel hyn y dyM-edai neu yr awgrymai Ab-
salom : a thybia Pelany fod Dafydd yu ber-

yglus afiach y pryd hyn.
Adn. 4. na'm gosodid iynfarmcr yn y

wlad .'] Ymddengys oddiwrth hyn nad oedd
Absalom yn dal un swydd dan y brenin, fel y
gwnai ei frodyr ; a hyny o herwydd ei drosedd
yn lladd ei frawd ; ac am y gwyddai y brenin
ei fod yn ddyn balch, gwyllt, ac uchelfrydig

iawn. Myfi a lonawn gyfiaicndcr iddo—
beb dderbyn wyneb y cyfoethog o tlaen y ty-

lawd. Efe a lefarai fel hyn wrth ddeiliaid ei

dad, i greu anfoddlonrwydd ynddynt yn erbyn
yllywodraeth breseuol, ac i'w parotoi hwyut i

gynicryd ei blaid ef yn ei amcan g-\\Tthryfelgar.

Adn. 5. A phan nesäai neb i ymgrynm
iddo ef] Fel mab y brenin ac etifedd y goron

;

efe a estynai ei law—i attal iddo }'mgrymu
iddo ef, ac ymostyngai ei hunan i'w gusanu.

Adn. 6. Acfcl hyny gicnai Absalom i hoìl

Israet\ Nid yn unig i'r mawrion, ond i'r ty-

lodion hefyd, nes yspeilio ei dad o serchiadau

ei holl ddeiliaid, a j^heri idd)Tit hiraethu am
welcd Absalom ar yr orsedd.

Adn. 7. Ac yn mhen dcngain ndyncdd]
Addeûr yn gyíìredin fod yma wull wedi ym-

at y brenin. Felly Absalom a la-

drataodd galon holl wr Israel.

7 ^ Ac yn mhen deugain mlynedd
y dywedodd Absalom wrth y brenin,
Gad i mi fyned, atolwg, a thalu fy
adduned a addunedais i'r Arglwydd
yn Hebron.

8 Canys dy was a addunedodd
adduned, pan oeddwn i yn aros o
fewn G-esur yn Syria, gan ddywed-
yd, Os gan ddychwelyd y dychwel
yr Arglwydd fi i Jerusalem, yna ÿ
gwasanaethaf yr Arglwydd.

9 A'r brenin a ddywedodd wrtho
ef, Dos mewn heddwch. Felly efe

a gyfododd, ac a aeth i Hebron,
10 % Eithr Absalom a anfonodd

yspiwyr trwy holl Iwythau Israel,

gan ddywedyd, Pan glywoch lais

yr udgorn, yna dywedwch, Absalom
sydd yn teyrnasu yn Hebron.

lusgo i'r testyn
;
jm Ue arbaim, DEUO.aN, mai

arba, pedair, a ddylasai fod, fel y mao y Syri-

aeg a'r Arabaeg yn ei ddarllen ; hyny yw, yn
mheu jicdair blynedd ar ol i'w dad faddeu

iddo. Ond y mae dau o ysgriflyfrau Kenni-
cott yn darlien ' deugain ^'iwitNOD,' yn llo

' deugain mlynedd ;' ac y mae hyny yn deb-

ycacli i wirionedd na'r darlleniad cyftredin,

canys ni bu Dafydd byw ond deugain mljTiedd

ar ol cael ei ^\"neyd yn frenin : g>vel ar pen . v.

4, 5. Gad i mi fyned, atolwg, a thalu fy
adduned a adduncdais Ì'r Arglwydd, yn
Ilebron—yn Gesm- y gwnaethai efe yr addun-
ed, adn. 8, yr hon oedd i'w thalu yn llebron,

lle y ganesicì ef. Gwyddai Absalom y byddai
yn dda gan ei dad weled rh}"\v arwyddion o

grcfydd ynddo, ac y byddai yn hawdd ganddo
ei ollwng ef i Hebron i dalu ei adduncd i'r

Arglwydd ; ac fel hyn yr oedd efo yn p\Tieyd

mantell o grefydd i guddio ei amcan g>vTth-

r}felgar yn erbyn ei dad, ac i ddechreu ar y
gwrthryfel hwnw.

Adn. 8. Os gan ddychwelyd y dychwel yr
Arglwyddft i Jcrusalem] Efe a Ìefara yma
fel gNr crefyddol iawn, yr hwn a ddysgwyliai

wrth yrArgiwydd am iddo of ei ddychwelyd ;

yna y gwasanacthaf yr Arglwydd—tnvy
abertim iddo ef yn llebron, adu. 12. Y mao
}'n debyg mai dyfais gelwyddog oedd hon, i

gael caniatàd y brenin i fyued i Hebron, fel y
gallai ddwyn i ben ei fradwriaeth.

Adn. 9. Dos mewn hcddwch] Bydded dy
daith yn llwyddiannus, a'th neges yn gymer-
adwy gan Dduw. FcUy efe a gyfododd—
bore dranocth ; ac a aeth i Ilcbron—yr hon
oedd oddeutu 20 miUdir o du y deau i Jeru-
salem, ac yn ail brifddinas yn Uwyth Juda

:

gwel ar pen. ii. 1. Yma liefyd y ganed ef, ac

yma y dochreuodd oi dad doyrnasu, yr h}-u a
ystyriai ef yn argoel da o'i doyrnasiad yntau.

Àdu. 10. Eithr Absalom a anfonodd ysjn-

wyr] Yr oedd y rhai hjn wedi ymdaenu o'r

blaen trwy holl h\ ythau Isracl ; ac yr oodd
udafaüiad yr udgorn i fod vn arw\ dd i bawbm
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11 A dau cant o wr a aethant
gydag Absalom o Jerusalem, ar
wahodd ; ac yr oeddynt yn myned
yn eu gwiriondeb, ac heb wybod
dim oll.

12 Ac Absalom a anfonodd am
AJiitophel y Griloniad, cynghorwr
Dafydd, o'i ddinas, o (riloh, tra

oedd efe yn oífrymu aberthau. A'r
cydfradwriaeth oedd gryf ; a'r bobl
ocdd yn amlhau gydag Absaloçi yn
wastadol.

13 ^ A daeth cenad at Dafydd,
gan ddywedyd, Y mae calon gwr
Israel ar ol Absalom.

14 A dywedodd Dafydd wrth ei

holl weision y rhai oedd gydag ef

yn Jcrusalem, Cyfodwch a ífown

;

cauys ni ddiangwn ni gan Absalom :

brysiwch i fyned ; rhag iddo ef

frysio a'n dala ni, a dwyn drwg ar-

godi, a chyhoeclcli brenhindod Absalom yn
mhob Ue megys ar nnwaith. Clywid yr ud-

gorn cyntaf yn Hebron, gan udganwr ag oedd
íilldir neu ddwy oddiyno ; a chlywid ei udgorn

yntau gan un pellach íyth o Ilcbron ; ac felly,

me'WTi ychydig amser, taenid y newydd trwy

holl Iwythau Israel : ac wrth glywed y waedd,

Ahsalom sydd yn teyrnasu yn Hebron,
meddyliai liawer fod Dafydd wedi marw, neu
wedi rlioddi Absalom ar yr orsedd cyn ei farw

;

yr hyn a barai i'r holl wlad fyned ar ol Absa-

lom, cyn gwybod mai gwrtlu-yfela yr oedd efe

yn crbyn ei dad !

Adn. 11. ^ dau gant o wr a aethant

gyday Absalom] Wedi eu hudo i Hebron
dan yr esgus o gydgyfranogi âg ef o'r wledd

grefyddol yno, heb wybod dim am ddyfais

fradwrus Absalom i ddiorseddu ei dad ; ac y
mae yn debyg eu bod oU naill ai yn filwyr

dcwr, neu ynte yn wr o urddas ac uwchaf-

iaeth. Gobeithiai Absalom eu henniU hwy o'i

blaid ar ol myned i Hebron, ncu o leiafeu

gosod yn agored i ddrwgdybiaeth Dafydd, fel

na byddai ganddo ef hyder ynddynt mwyach ;

ac yna byddent yn debyg o bleidio Absalom
i'wdiogelu eu hunain.

Adn. 12. Ac Absalom a anfonodd am
Ahäophel] I ymgynghori âg ef ar yr aclios

<lrygionus hwn ; cyìighorwr Dafydd—neu yr

hvvu a fuasai yn gynghorwr iddo. Meddylir

ei fod ef wedi cilio oddiwrth Dafydd cyn hyn,

o herwydd i'r brcniu wartlu'uddo ei d ef,

trwy orwedd gyda liathseba, yr hon oedd yn

yres i Aliitophel, pen. xAÌii. o-l. O'í ddiaas

o (riloh—Ilc yr oedd efe yn aros yn awr, 12

milldir du y deau i llebron. Tra ocdd fj'c

yn oDrymu 'uberihau—dan ritl» cyfraufjgi o'r

wlodd gydag ef. A'r cydfradwriaclh ocdd

(jryj—am fod y bobl yn amlhau gydag Absa-

'loúi Ijob dydd, y rhai a ddeucut i gyl'raii(*gi

o'r wlcdd àbcrthawl, heb lcddwi diui drwg ar

y cyntaf.

Adn. 13. A daelh cenad at Dafydd] Ond
udid uuo'r ddttu cànwr a íu.-thcüt grdag Absa-

nom ni, a tharo y ddinas â min y
cleddyf.

15 A gweision y brenin a ddy-
wedasant wrth y brenin, Wele, dy
weision yn barod, ar ol yr hyn oll a
ddewiso fy argiwydd frenin.

16 A'r brenin a aeth, a'i holl dy-
Iwyth ar ei ol. A'r brenin a adaw-
odd ddego ordderchwragedd i gadw
y t-

17 A'r brenin a aeth ymaith, a'r

holl bobl ar ei ol ; a hwy a arosas-
ant mewn lle o hirbell.

18 A'i holl weision ef oedd yn
cerdded ger ei law ef : yr holl Cer-
ethiaid a'r holl Pelethiaid, a'r holl

Gethiaid, a chwe chànwr a ddaeth-
ai ar ei ol ef o Gath, oedd yn cerdd •

ed o fiaen y brenin.

19 ^ Yna y dywedodd y brcnin
wrth Ittai y (jrethiad, Paham yr âi

lom i Hebron, adn. 11. Ymae calon gwr
Israel ar ol Absalom—i'w wneuthur ef yn
frenin yn dy le di.

Adn. 14. Oyfodwch, affoion] Y mae yn
rhyfedd i r o ddewrder Haí'ydd Iwfrhau gy-
maint cyn gynted ag y clywodd am y cyd-

fradwriaeth uchod : ond yr oedd ei hen euog-

rwydd yn peri iddo ofni fel hyn, a'r bygythiad

y 'cyfodid drwg i'w erbyn o'i d ei hun,'

pen. xii. 11. Ac efe a wyddai am ftymig-

rwydd ei fab,ac ynfydrwydd anfoddogei bobl;

ac felly barnai mai doethach oedd flbi, yn
hytrach na gwneuthur un gwrthsaíìad.

Adn. 15.^ gioeision y brenin] Ei gyng-

horiaid, ei swyddogion gwladol, ei weision

teuluaidd, a'r milwyr ag oeddynt o amgylch
ei berson, adn. 18. Wele dy weision yn barod
—i'th amddiftyn di a'r ddinas, neu i tìbi allaa

honi yn ol dy ddewisiad.

Adn. 16. A'r brenin a aeth] Allan o

Jeriisalem ; a'i holl dylwyth ar ei ol—Ileb.
' ar draed :' canys dewisai Dafydd gerddedy
fel y gallai ymddarostwng yn fwy dan law
J>uw, a chefnogi y IIciII yn y caledi hwn, a'u

hennill i dosturio yn fwy wrtho ef. A'rbrcnin
a adawodd ddeg o ordderchwragcdd igadioy
l—gan fcddwl y byddai i'w rhywogaeth a'u

gradd eu diogelu rhag cyndduredd ei fab. Y
mae yn dcbyg i wragcdd priodol Hafydd, a'i

blant, ttüi ymaitli gydag ef.

Adn. 17. A hwy a arosnsant meion llc o

hirbell] üddiwrth y ddinas, i drefnu ei weis-

ion a'i lilwyr, ac i weled ])wy o'r trigolion a'u

dylyua.sent hwy.
Adn. 18. Cerethiaid a'r holl Pcleihiaid]

(iwel ar pcn. viii. 18; a'r holl Gcthiaid—
tybiu iliai inai IMiili.stiaid wcdi eu proselytio

yn (iath ocdd y rhai hyn ; ac ereill, uiai ludd
cwoii a yiunodda;->eut gydag cf p;in yn aros yn
Cìatli ocddynt; ac ercill, iiiai y chwe chànwr
isod oedtlyuL, y rliai a elwid l'clly aui iddynt
í'od yn iuo;-. yn (ìatli ; a chwc chànwr—gwel

ar 1 tíam. xxvii, 2. Yn yr orymdaith lion vr
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cli hcfyd gyda ni ? Dychwel, athrig
gyda'r brenin : canys alltud ydwyt
ti, a dycithr hefyd allan o'th fro dy
hnn.

20 Doc y dacthostti; a fudwn ni di

heddywi fynedgyda ni? Myfì a âf i

rywle ; dychwel di, a dwg dy frodyr
gyda thi: trugaredd a gwirionedd
fyddo gyda thi.

21 Ac Ittai a atebodd y brenin,

ac a ddywedodd, Fel mai byw yr
Arglwydd, ac mai byw fy arglwydd
frenin, yn ddiau yn y lle y byddo
fy arglwydd frenin ynddo, pa un
bynag ai mewn angau ai mewn eini-

oes, yno y bydd dy was hefyd.
22 A Dafydd a ddywedodd wrth

Ittai, Dos, a cherdda drosodd. Ac
Ittai y Gethiad a aeth drosodd, a'i

oedd rhai yn cerdded bob ochr i'r brenin, ac

ereill o'i flaen ef.

Adn. 19. Yna y dywedodd y brenin wrth
Ittai y Gethiad] Meddylir mai cfe oedd
llywodraeth-wT y Gethiaid, neu y chwe chànwr
uchod ; a dywed yr luddewon ei fod yn fab i

Achis brenin Gath, yr hwn o ran crefydd a
chyfeiUgarwch a ymunasai â Dafydd. Paham
yr ái di hefyd gyda ni—a thithau yn alltud

a dyeithr, heb un achos yn galw arnat i ym-
gyfranogi o'n trueni a'n peryglon ni? Dy-
chwel—i Jerusalcm ; a thrig gydaW brenin
—sef gydag Absalom, yr hMTi oedd frenin

trwy drawsíeddiant ; canys, fel dyeithrddyn,
gallai ddysgwyl triniaeth dda oddiar ei law ef.

Neu, dychwel adref at frenin Gath.

Adn. 20. Doe y daethost ti] Gath, neu
o ryw ryfel ag y buasai cf a'i wr ynddi yn
ngwasanaeth Dafydd ; acafudwn ni di hedd-
yw—a thithau yn flinderog a Uuddedig, heb
gael amser i orphwyso ? 3IyJî a âf—a grwydraf

i rywle am ddiogelwch, gan dy adael di a'th fil-

wyr ar ol. Trugaredd a gioirionedd fyddo
gyda thi—danghosed yr Arglwydd drugaredd

'a thiriondeb i ti, fel yr wyt tithau wedi dangos

cariad a ftyddlondeb i minau ; a chadwed ei

wirionedd ef di byth rhag cyfeiliornad a thwyll.

Fel hyn ni a wclwn i brcswyliad Dafydd yn
ngwlad y Philistiaid fod o les ysbrydol i lawer

o'r gonedl hòno.

Adn. 21. Ac Ittai a atebodd] Gan dyngu
i fywyd Jeiiofa a bywyd Dafydd, mewn cad-

amhad o'i ymlyniad wrth y brenin hyd angau.

Yn ddiau yn íle y byddofy arglwyddfrcnin
ynddo—efe a âi gyda'r brenin i ba le bynag
yr ái yntau, anturiai ei fywyd yn ei achos ef,

a byddai fyw neu farw gydag ef. Yr oedd hyn
}'n íFyddlondeb ardderchog mewn estron at ei

frenin, pan yr oedd ei fab ei hun yn wrtliryfel-

wr yn ei erbyn ef

!

Adn. 22. A Dafydd a ddywedodd lorth

Ittai] Ar ol i Dafydd ddeall ei benderfyniad

i lynu wrtho, ni cheisiodd ganddo ddychwelyd
mwyach ; eith'r myned rhagddo, efe a'i wr,
dros afon Cidron o'i flacn of. A'r holl blant

oedd gydag ef—y rhai a berthynent i Ittai a'i

holl wr, a'r hoU blant oedd gydag
ef.

23 A'r holl wlad oedd yn ylofaîn
â llef uchel ; a'r holl bobl a aethant
drosodd. A'r brenin a aeth dros
afon Cidron, a'r holl bobl a aeth
drosödd, tua ífordd yr anialwch.

24 ^ Ac wele, Sadoc, a'r holl
Lefiaid oedd gydag ef, yn dwyn arch
cyfammod Duw ; a hwy a osodasant
i lawr arch Duw ; ac Abiathar a
aeth i fyny, nes darfod i'r holl bobl
ddyfod allan o'r ddinas.

25 A dywedodd y brenin wrth
Sadoc, Dychwel âg arch Duw i'r

ddinas : os caf tì ffafr yn ngolwg yr
Arglwydd, efe a'm dwg eilwaith,
ac a bar i mi ei gweled hi, a'i

babell.

wr ; a diamau fod eu gwragedd, mamau y
plant, yno hefyd.

Adn. 23. ÄW holl tclad oedd yn ylofain]
Wrth wcled fod y brenin yn gorfod ffbi o Jeru-
salem rhag brad a g^yrthryfel ei fab ci hun

;

aW holl bobl a aethant drosodd—y rhai
oeddynt gyda Dafydd, adn. 18 ; a'r hrenin a
aeth dros afon Cidron—fel wedi hyny yr
aeth ein HiachawdwT bendigedig, o'r hwn yr
oedd Dafydd yn gysgod, wrth fyned i ardd
Gcthsemane, loan xviii. 1. Tua ffordd yr
anialwch—yr hwn a orweddai rinvng Jeru-
salem a Jericho.

Adn. 24. Ac wele Sadoc, a'r holl Lefiaid,
oedd gydag ef] Gwyddai yr ofi'ciriaid fod
Duw wcdi rhoddi y frenhiniacth i Dafydd, ac
nid oedd ganddynt un prawf fod Duw wedi ci

ddiorseddu ef ; ac am hyny acthant gydag ef,

gan ddwyn jx arch gyda hwynt. A hwy a
osodasant i laicr arch Duw—-nai]l ai mèwn
d^'sgwyliad am ddenu mwy o bobl o blaid Da-
fydd, o flfyddlondeb i'w brenin cyfreithlon, ac
barch du\viol i'r arch ; neu }-nte fel y bydd-

ai i'r hoU bobl fyned ya mlacn, a gadael yr
arch o'r tu ol iddynt, er diogelwch a chcfnog-
aeth iddynt. Ac Abithar a aeth i fyny—
naiU ai i ben mynydd yr 01e\\-\vydd, lie y
gaUai weled y bobl yn djd aUan o Jerusalem
ar ol Dafydd ; neu j-nte i f^iiy i Jerusalem, i

annog y bobl i ddyfod allan ar ei ol ef.

Adn. 25. Dychwel âg arch Duw i'r ddinas]
Efe a ddywcdai h}Ti (1) Rhag ymddangos,
v,-Yth gymcryd yr arch gydag ef, fel yn ym-
ddiricd ynddi hi yn fwy nag yn Nuw 'ei hun.
(2) Ac heblaw hyny, yr oedd'jT arch yn rliy

werthfawT yn ei olwg i gael ei gosod yn agor-
ed i beryglon ei grwydriadau. (3) Ac ni
fynai cfc ei chymeryd o'r ddinas, am nas ffaU-

ai yr addoliad cyhoeddus gael ei ddwyn )-n

mlaen yno hebddi hi : ac felly at oedd 'efe yn
teimlo yn fwy dros anrhydedd Duw, na thros
ei ddiogelwch personol ei hun. (4) Ac efe a
obeithiai y byddai i santciddrwydd yr arch a'r

weinidogacth ddiogelu yr oflfeiriaid a'r arch
rhag anmharch oddi\\Tth Absalom. Os caf
fi ffW'T yn ngolwg yr Arglîcydd^os gwél
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26 Ond os fel hyn y dywed efe

:

Nid wyf foddlawn ì ti ; wele fi,

gwnaed i mi fel y hyddo da yn ei

olwg.
27 A'r brenin a ddywedodd wrtli

Sadoc yr offeiriad, Onid gweledydd
ýdwyt ti ? dychwel i'r ddinas mewn
heddwch, a'th ddau fab gyda thi,

sef Ahimaas dy fab, a Jonathan mab
Abiathar.

28 Gwelwch, mi a drigaf yn
ngwastadedd yr anialwch, nes dyfod
gair oddi wrthych i'w fynegu i mi.

29 Felly Sadoc ac Abiathar a
ddygasant yn ei hol arch Dnw i

Jerusalem ; ac a arosasant yno.
30 [[A Dafydd a aeth i fyny ìfryn

yr Olewwydd ; ac yr oedd yn myned
i fyny ac yn ylo, a'i ben wedi ei or-

chuddio, ac yr oedd efe yn myned
yn droednoeth. A'r holl bobl y rhai
oedd gydag efa orchuddiasant bawb

efe yn dda faddeu y pechodan am ba rai y mae
efe yn gyfiawn yn fy ngheryddu i fel hyn

;

efe a'm diog eilwaith—efe a'm hadfer drach-
efn i fwynhad o freintiau ei babell ac ordin-

hadau ei grefydd, yr hyn sydd fwy yn fy

ngolwg na chael meddiant o'iii palas a'm
gorsedd.

Adn. 26. Ond os fel hjn y dywed efe]

Yn ymddygiadau ei raghmiaeth tuag ataf

;

iWí/ wyf foddlawn i ti—gael dychwelyd
mw^yach i'r frenhiniaeth nac i Jerusalem.

Welcfi—yn ei law, ac yn foddlon iddo wneyd
â mi fel y byddo da yn ei olwg. Yr oedd
Dafydd yma mewn ysbryd rhagorol o wir ym-
ostyngiad i ewyllys Duw. Ac fel hyn y dy-
lem ninau ymostwTig yn siriol dan ei alluog

law ef yn ngwyneb pa beth bynag a'n cyfer-

fydd. I'n cadw rhag achioyniad, dylem gan-
fod Uaw Duw yn mhob dygwyddiad ; ac i'n

cadw rhag o/w, dylem edrych ar bob dygwydd-
iad fel yn llaw Duw.
Adn. 27. Onid gweledydd ydwyt ti f\ Yr

wyt ti yn broíFwyd yn gystal ag yn offeiriad,

ac felly nis gall yr addoliad cyhoeddus yn
Jerusalem gael ei ddwyn yn mlaon hebot ti :

gwel ar 1 Sam. ix. 9. Ond y mae y gair roeh,
a gyfieithir yma 'gweledydd,' yn mcddwí
hefyd dyn craff' a threiddgar ; ac fe allai mai
yr ystyr yw, ei fod ef yn alluog i sylwi ar y
pethau a gymerent le yn Jcrusalem, a deall eu
natur, a rhoddi liysbysrwydd am danyut i Da-
fydd. A'th ddaufah gyda thi—dy'ddau fab

o ran swydd; canys nid oedd ond un o honynt
yn fab priodol iddo ef, a'r llall oedd fab i Abi-
athar.

Adn. 28. Mi a drigaj yn ngwastadedd yr
anialwch] Ar y fíbrdd i Jericlio, adn. 23;
nes dyfod gair oddiwrthych—i fynegu pa
fodd y bydd pethau yn myned yn mlaen yn
Jerusalem.

Adn. 29. Felly Sadoc ac Ahiathar] Ond
odid trwy weinidogaeth y Lefiaid o feibion

ei ben, ao a aethant i fyny, gan
fyned ac ylo.

31 A mynegwyd i Dafydd, gan
ddywedyd, Y mae Ahitophel yn
mysg y cydfwriadwyr gydag Absa-
lom. A Dafydd a ddywedodd, O
Arglwydd, tro, atolwg, gynghor
Ahitophel yn ffolineb.

32 ^ A phan ddaeth Dafydd i ben
y hryn yr addolodd Dduw ynddo,
wele, Husai yr Arciad yn ei gyfar-
fod ef, wedi rhwygo ei bais, a
phridd ar ei ben.

33 A Dafydd a ddywedodd wrtho,
Od âi drosodd gyda mi, ti a fyddi
yn faich arnaf.

34 Ond os dychweli i'r ddinas, a
dywedyd wrth Absalom, Dy was di,

frenin, fyddaf fi
;
gwas dy dad

fum hyd yn hyn, ac yn awr dy was
dithau fyddaf: ac felly y diddymi
i mi gynghor Ahitophel.

Cohath, gwaith y rhaì oedd dwyn yr arch. Y
mae yn debyg i Ahamaas a Jonathan aros yn
En-rogel, i dderbyn newyddion oddiwrth
Sadoc, a'u trosglwyddo i Dafydd, pen. xvii. 17.

Adn. 30. A Dafydd a aeth ifyny i fryn
yr Olewivydd] Yr hwn oedd oddeutu milldir

i'r dwyrain o Jerusalem, oddiar ba un yr es-

gynodd ein Harglwydd i'r nef
; yn wylo—

wrth feddwl fod ei fab ei hun yn codi ei sawdl
yn ei erbyn ef, ac wrth gofio am ei bechod yn
achos Ur'ías, fel yr achos o hyn oll ; aH ben
ivedi ei orchuddio—yn arwydd o alar a chy-
wilydd ; ac yr oedd efe yn myned yn droed-

noeth—i amlygu ei dristwch a'i fawr ym-
ddarostyngiad, Esay xx. 2, Mic. i. 8. A
gwnaeth yr hoU bobl yr un modd ag yntau. Dy-
wed Josephus, ar ol i Dafydd gyraedd i ben y
mynydd, ddarfod iddo edrych ar y ddinas, a

gweddio ar Dduw mewn dagrau lawer.

Adn. 31. Y mae Ahitophel yn mysg y
cydfwriadwyr—Gwel ar adn. 12. O Ar-
glwydd—fel hyn, yn ei hoU beryglon a'i an-

hawsderau, cyfeiriai Dafydd at yr Arglwydd,
yr hwn yn unig a allai ei gynorthwyo. Tro,
atolwg, gynghor Ahitophel ynffolineb—dy-
rysa ef, fel y rhoddo gynghor flbl ; neu dir-

myger ei gynghor ef fel ffblineb ; neu aflwydd-

ed ei gynghor yn ei weithrediad.

Adn. 32. Wele Ilusai yr Arciad yn ei

gyfarfod ef] Y mae yn debyg mai brodor o

Arci ydoedd ef, yr hon oedd ddinas yn Uwyth
Ephraim, Jos. xvi. 2 ; toedi rhwygo ei bais^

apjhridd ar ei ben—yn arwydd o alar mawr
yn achos Dafydd. Trcfnodd rhagluniaeth Duw
i Husai ddyfod at Dafydd yn awr, mewn atcb-

iad i'w wcddi ef, yr hwn a roddes gynghor a
drôdd gynglior Ahitophel yn flblineb.

Adn. 33. Od ái drosoddgyda mí] Yn fy

fíocdigaeth dros yr lorddonen ; ti afyddi yn
faich arnaf—trwy ei fod ond odid yn hen r,
analluog i gerdded narhyfela.

Adn. 34. Ond os dychweli iW ddinas] Sef
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35 Oni hydd gyda thi yno Sadoo
ac Abiatliar yr offeiriaid ? am hyny
pob gair a glywech o d y brenin,

mynega i Sadoc ac i Abiathar yr
offeiriaid.

36 Wele, y mae yno gyda hwyùt
eu dau fab, Ahimaas mab Sadoc, a
Jonathan muh Abiathar : danfon-
wch gan hyny gyda hwynt ataf fi

bob peth a'r a glywoch.
37 Felly Husai, cyfaill Dafydd,

a ddaeth i'r ddinas ; ac Absalom a
ddaeth i Jerusalem.

PENNOD XVI.

AC wedi myned o Dafydd ychydig
dros henyhry71, wele, Siba gwas

Mephiboseth yn ei gyfarfod ef á
chwpl o asynod wedi eu cyfrwyo, ac
arnynt hwy yr oedd dau can torth o

fara, a chan swp oresynau, a chant
o ffrwythydd haf, a chostrelaid o

win.
2 A dywedodd y brenin wrth Siba,

Beth yw y rhai hyn sydd genyt ? A

i Jerusalem, o'r Ue y daethai ef yn awr at Da-
fydd ; a dyioedyd lorth Absalom—dy gymhell
dy hun yn weinidog yn ei lys ef, megys y bu-

ost yn yr eiddof finau
; felly y diddymi i mi

aynglior Ahitophel—trwy roddi cynghorcroes
iddo. Yr oedd Husai yn r call ia\NTi ; a

gwyddai Dafydd y gallaì ef fod o fawr wasan-
aeth iddo yn llys Absalom. Prin y gellir

cyfiawnhau Dafydd yn hyn, ammai ei amcan
ef oedd cael datguddiad o'r gyfrinach trwy
dwyll.

Adn. 35. Oni hydd gyda thi yno Sadoc ac
Abiathar yr offeiriaid ?] I'th gynorthwyo i

ffurfio dyfeisiau a chynghorion croes i eiddo
Ahitophel, neu i drosglwyddo gwybodaeth o

bob cyfrinach i mi.
Adn. 36. Wele y mae yno'\ Sef yn En-

rogel gerllaw yno, pen. xvii. 17 ; eu dau fab—y rhai a fynegant i mi yr hoU bethau a
glywant hwy gan eu tadau oddi\\Tthvt ti.

Adn. 37. Felly Husai, cyfaill Dafydd, a
ddaeih i'r ddinas] Sef i Jerusalem, a hyny
cyn i Absalom gyraedd yno ; ac felly ni

wyddai neb o elynion Dafydd fod Husai wedi
bod yn cynyg ei wasanaetii i'w hen feistr.

PEN. XVI. Adn. 1. Wele Siba gioas
Mephihoseth yn ei gyfarfod ef] Gwel ar

pen. ix. 2, &c. ; a cniopl o asynod wedi eu
cyfrioyo—yn barod i dylwyth ý brenin farch-

ogaeth amynt, er mai y pethau a enwir oedd
arnynt yn awr ; dau can torth o fara—neu
deisenau teneuon ; a chan swp o rcsynau—
gwel ar 1 Sam. xxv. 18 ; a chant o ffrwyth-
ydd haf—megys pompionau, fiìgys," cucum-
erau, &c. ; a chostrelaid o îfm—neu, fel y
mae yn y Lladin, ' dwy gostrelaid o win.'
Adn. 2. Asynodi dyìwyth y hrenin ifarch-

oga^th] Bob yn aál, pan fy'ddent vn' lludd-
2 w

Sibaaddywedodd, Asynodi dylwyth
y brenin i farchogaeth, a bara a
ffrwythydd hâf i'r llanciau i'w

bwyta, a gwin i'r lluddedig i'w yfed
yn yr anialwch, ydynt hunj.

3 A'r brenin a ddywedodd, A pha
le y mae mab dy feistr ? A Siba a
ddywedodd wrth y brenin, Wele, y
mae efe yn aros yn Jerusalem

:

canys efe a ddywedodd, T Israel a
roddant drachefn i mi heddyw fren-

hiniaeth fy nhad.
4 Yna y dywedodd y brenin wrth

Siba, Wele, eiddot ti yr hyn oll oedd
eiddo Mephiboseth. A Siba a ddy-
wedodd, Yr ydwyf yn atolwg gael
o honof ffafr yn dy olwg di, fy ar-

glwydd frenin.

5 ^ A phan ddaeth y brenin Da-
fydd hyd Bahurim, wele, un o dy-
Iwyth t Saul yn dyfod allan oddi-
yno, a'i enw ef oedd Simei, mab
Gera ; efe a ddaeth allan, dan gerdd-
ed a melldigo.

6 Ac efe a daflodd Dafydd â cher-

edig ; a bara a ffrtoythydd haf i'r llanciau
—i'w cynal ar eu taith ; a gioin i'r lludd'
edig—i'w dadebru pan wedi diff'ygio }-n

ngwTes yr anialwch. Yr oedd Siba yn }Tn-
ddangos yn garedig iawn i Dafydd a'i wr yn
eu hadfyd presenol ; ond dyben drwg a hun-
anol oedd ganddo ef, fel y gwelwn eto.

Adn. 3. Apha le y mae mab dy feistr?]
Sef Mephiboseth, mab Jonathan ac }t Saul

:

gwel ar pen. ix. 2, &c. Y mae efe yn aros
yn Jerusalem—mewn dysgwyliad hyderus am
gael y frenhiniaeth ag oedd gynt yn nwylaw
Saul oddi\\Tthyt ti. Nid oedd hyn ddim' ond
celwydd wedi ei ddyfeisio gan Siba, i'r dyben
i feddianna eiddo Mephiboseth ; ac nid i-hyf-

edd i Dafydd goelio hyn am Mephiboseth,
WTth ystyried fod ei faij ei hun }n amcanu
myned â'r frenhiniaeth oddiwrtho ef.

Adn, 4. Wele, eiddot ti yr hyn oìl oedd
ciddo 3Iephihoseth] Pe buasai chwedl Siba
yn wir am ei feistr, buasai yn gyfiawTi i Da-
íydd wneyd fel y gwnaeth, trwy y ftbrfletiesid

eiddo Mephiboseth yn gyfiawTi am ei \\Tth-

ryfel, fel y gwnaed âg eiddo Isboseth o'r blaen,

pen. ix. 7. Bu Dafydd ya h}Ti yn rhy f\T-

bwyll o lawer ; canys efe a yspeiliodd ddyn
diniwed i wobrwyo dyhir^Ti, heb gymeryd am-
ser i edrych i mewn i'r achos ! Ond rhaid

cofio ei fod ef ar y pryd me>vn trallodion dyfn-
ion, y rhai weithiau a wnant ddyn doeth ^ti

ynfyd ; ac hefyd ei fod wedi cael ei ddallu yn
llwyr gan gelwydd a rhoddion Siba. Yr yd^
wyfyn atoliog gael o honofffafr yn dy oìwg
di—fel hyn yn rhagrithiol efe a g}Tner arno
werthfawi'ogi ffafr neu ewyllys da y brenin yn
fwy na'r rhodd a gawsai efe eisioes.

Adn. 5. Aphan ddaeth y hrcnin Dafydd
hyd Bahurim] Dinas oddeutu chwe iniíldir

vn ddwvreiuiol o Jerusalem, ar v ftordd i
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ig, a holl weision y brenin Dafydcl

:

ac yr oeäcl yr holl bobl a'r holl ge-

dyrn ar ei law ddeau ac ar ei law
aswy ef.

7 Ac fel hyn y dywedai Simei
wrth felldithio ; Tyred allan, tyred
allan, \vr gwaedlyd, a g\vr i'r fall.

8 Yr Arglwydd a drôdd atat ti

holl waed t Saul, yr hwn y teyrn-

esaist yn ei le ; a'r Arglwydd a

roddodd y frenhiniaeth yn llaw Ab-
salom dy fab : ac wele, di loedi dy
ddal yn dy ddrygioni ; canys g\vr

gwaedlyd ^üìjt ti.

9 ^ Yna y dywedodd Abisai mab
Serfìah wrth y brenin, Paham y
melldithia y ci marw hwn fy ar-

glwydd frenin ? gad i mi fyned dros-

odd, atolwg, a thori ei ben ef.

Jericho ; wele un o dylwyth t Saul—sef

Simei mab Gera, yr hwn a edrychai ar Dafydd
fel gelyn mawr teulu Saul, wedi ei gynhyrfu

ond odid gan ymddygiad Dafydd tuag at Me-
phiboseth ; dan gerdded a mclldigo— sef

melldithio Dafydd a'i bobl.

Adn. 6. Ac efe a daflodd Dafydd â cherig]

Neu yn hytrach, efe a daflodd gerig at Da-

fydd, ac at ei holl weision ; ac yr oedd yr
holl hohl a'r holl gedyrn—crybwyllir hyn i

ddangos diogelwch Dafydd, a hyfdra a chyn-

ddeiriogrwj'xld Simei pan y beiddiai daflu cerig

at Dafydd yn nghanol ei weision a'i gedyrn.

Adn. 7. Tyred allan, tyred allan]
_
Neu,

' dos allan o'r wlad ac o'r frenhiniaeth i ryw-

le ! ' Y mae ailadroddiad y geiriau yn dangos

ei lid i'r graddau uwchaf. Wr gwaedlyd, a

gwr i'r fall—neu ' fab Belial ;' hyny yw, un
wedi ymwerthu i bob drwg. Y mae yn debyg

ei fod yn cyfeirio at odineb Dafydd gyda

Bathseba, a lìofruddiad ei g\vr hi.

Adn. 8. Yr Arglwydd a drôdd arnat ti

holl waed i Saiil] Yr oedd hyn cystal a

dywedyd fod Dafydd yn euog o ladd Saul a'i

feibion, trwy gynhyrfu y Philistiaid i'w her-

byn hwy yn y rhyfel, pryd y syrthiasant ; a

bod ganddo ryw law ddirgelaidd yn marwol-

aeth Abner ac Isboseth ; a dichon fod marw-
olaeth saith mab Saul ganddo mewn golwg, y
rhai y bernir eu bod wedi eu crogi cyn hyn,

er na chrybwyllir h}Tiy hyd pen. xxi. Ac
wele di loedi dy ddal yn dy ddrygioni—trwy

fod dy fab wedi myned â'r frcnhiniaeth o'th

law di, megys yr aethost tithau íl hi o law

Saul.

Adn. 9, Yna y dywedodd Ahisaî] Nai
Dafydd fab ei chwaer, a brawd Joab ; Paham
y melldithia y ci marw hiun fy arglwydd
frenin ?—y mac efe yn galw Simei yn gi, am
ei fod yn aflan a ffiaidd ; ac yn gi mario, am
ci fod yn ddiwerth ac atgas, neu yn ddrewed-
ig fel burgyn braenedig. Gad i mi fyned
drosodd, aioliog, a ihori ei ben ef—yr hyn a

allasai efe yn liawdd ei wneuthur âg un er-

gyd, ac felly roi taw bythol ar y melldithiwr

gwaradwyddus hwn.

10 A'r brenin a ddywedodd, Beth
sydd i mi a tüneliuyf a chvri , meibion
Serfiah? felly melldithied, o her-

wydd yr Arglwydd a ddywedodd
wrtho, Melldithia Dafydd. Am
hyny pwy a ddywed, Paham y gwnai
fel hyn ?

11 A Dafydd a ddywedodd wrth
Abisai, ac wrth ei holl weision,

Wele, íy mab, yr hwn a ddaeth allan

o'm hymysgaroedd i, yn ceisio fy

einioes : ac yn awr pa faint mwy y
cais y Benjaminiad hwn ? Gadewch
iddo, a melldithied : canys yr Ar-
glwydd a archodd iddo.

12 Fe a allai yr edrych yr Ar-
glwydd ar fy nghystudd i, âc y
dyry yr Arglwydd i mi ddaioni am
ei felldith ef y dydd hwn.

Adn. 10. Beth sydd i mi a lonelwyf â
chioi, meihion Serflahf] Ymddengys fod Joab
gydag Abisai ei frawd yn y cais hwn. Fel pe
dywedasai Dafydd, ' Nid yw eich cynygiad
chwi yn foddhaol genyf fi, na'i felldithiad yn-

tau o un niwed i chwithau ; felly aed yn mlaen
gyda'i felldithio.* O herioydd yr Arglwydd
a ddywedodd tortho—nid ti-wy unrhyw orch-

ymn pendant, yr hyn a fuasai yn groes i

ddeddf Duw ei hun, Exod. xxii. 28 ; na thrwy
gynhyrfiad ei Ysbryd, yr hyn a fuasai yn an-

nghydweddol â santeiddrwydd ei natur ef;

ond trwy oddefiad Duw, a chyfleusdra rhag-

luniaethoL Yr oedd calon Simei yn Uawn
dygasedd a Uid yn erbyn Dafydd, a goddefodd

DuAv iddo dywallt ei gynddaredd fel hyn i

gospi Dafydd. Ac y mae y brenin duwiol yn
ymostwng i hyn oll, gan edrych amo fel cer-

ydd cyfiawn yn dyfod arno ef oddÌMTth Dduw.
Am hyny pioy a ddyioed, Paham y gwnai
fel hyn ?—pwy a feia ragluniaeth Duw am
oddef i mi gael fy nifrio fel hyn ? neu pwy a'i

hettyl ef rhag gweinyddu ei farn gyfiawn yn
fy erbyn i ?

Adn. 11. Welefymdb—yn ceisio fy ein-

ioes] Yr hyn sydd yn Uawer m.vry o ddrw-g

na'r edliwiad hwn me-\vn geiriau
; pa faint

mioy y cais y Benjaminiad hwn ?—yr hwn
sydd nid yn unig o'r un llwyth a Saul, ond

hefyd o'i 'dylwyth ef, oddiwrth y rhai y dyg-

esid y frenhiniaeth i'w rhoddi i mi. Gad-
ewch iddo—fclldithio, heb ei attal trwy drais,

na'i gospi am hyny ; canys yr Arghoydd a
archodd iddo—gwel ar adn. 10. Nis gallwn

feddwl i Ddu-)v erioed erchi i'r naill ddyn fell-

dithio y Uall, llawer Uai i'r fath adyn a Simei

felldithio y fath ddyn a Dafydd ; ond y mao
hyn yn briodoledd berthynol i'r Hebraeg, yr

hon nid yw bob amser, fel y gwelsom yn íy-

nych, yn gwahaniaethu rhwng goddefiad a

gorchymyn. Felly y mae yr ysgrythyrau yn
aml yn priodoli i Dduw yr hyn nad y^ efe

ond yn goddefiddo gael ei \\'neuthur ; neu yr

hyn nad yw êfe, yn nhrefn ei ras a'i raglun-

iaeth, yn ei attal: gwel ar Exod. iv. 21.

Adn. 12. Fe a allai yr edrych yr Ar-
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13 Ac fel yr oedd Dafydd a'i wr
yn myned ar hyd y fíbrdd, Simei
yntau oedd yn myned ar hyd ystlys

y mynydd, ar ei gyfer ef ; ac fel yr
oedd efe yn myned, efe a felldithiai,

ac a daflai gerig, ac a fwriai Iwch
i'w erbyn ef.

14 A daeth y brenin, a'r hoU bobl
oedd gydag ef, yn lluddedig, ac a
orphwysodd yno.

15 •([ Ac Absalom a'r holl bobl,

gwr Israel, a ddaethant i Jerusa-
lem, ac Ahitophel gydag ef.

16 A phan ddaeth Husai yr Arc-
iad, cyfaill Dafydd, at Absalom,
Husai a ddywedodd wrth Absalom,
Byw fo y brenin, byw fyddo ybrenin.

17 Ac Absalom a ddywedodd wrth
Husai, Ai dyma dy garedigrwydd
di i'th gyfaill ? paham nad aethost

ti gyda'th gyfaili ?

glwydd ar fy nghystuddi\ Yr hwn oedd
amo }Ti aviT trwy wrthryfel ei fab, ac )ti cael

ei chwaiiegu trwy felldithiad Simei ; ac y
dyry yr Arglwydd i mi ddaioni—gìvyddai

fod ei bechod ef yn achos ürias a'i wraig yn
haeddu y cerydd h\ni, er ei fod yn berffaith

ddiniwed gyda golwg ar d Saul ; a gwyddai
hefyd fod JDuw yn drugarog i'r edifeiriol, ac

ond onid y byddai i'w ymostyngiad amynedd-
gar ef beri i ddaioni gael ei ddwjTi iddo yn lle

melldith Simei.

Adn. 13. Sivici yntau oedd yn myned ar
hyd ystlys y mynydd] Gan g}-dgerdded à
Dafydd a'i wr, a pharhau i'w felldithio ef, a
thaflu cerig a llwch tuag ato. Fel hyn yr oedd
amynedd a dyoddefgarwch y brenin yn enyn
ei gynddaredd ef yn fwy : ond daeth y cerig

arei ben ei hun yn y diwedd, a'r llwch i'w
wyneb ei hun : gwel ar 1 Bren. ii. 44—46.

Adn. 14. Yn lluddediy'] Gan y daith, a
chan ofid a thrallod meddwl; ac a orphicys-
odd yno—sef yn Bahurim, yn ol rhai, adn. 5.

Ond yn lle ' daeth yn lluddedig,' y mae llou-

bigant }Ta ei ddarllen, daeih i JEjjhim, yr hwn
y tybia ef ei fod yn enw y fan lle j gorphwys-
odd Dafydd, neu llc y cymcrodd efe luniaeth

gyntaf, yr h}n oedd ar fiu yr lorddoncn, fel y
dywed Josephus.

Adn. 15. Ac Ahsalom a'r holl bobl] A
ddaethant i Jerusalem tua'r un amser ag y
daeth Dafydd i Bahurim neu Ephim ; felly,

oni buasai iddo ftbi o Jerusalcm jiryd y
gwnaeth, efe a s\Tthiasai yn nwylaw ci fab an-
rasol ag oedd yn ceisio ei einioes ef, adn. 11.

Adn. 16. lìusai a ddywedodd wrth Absa-
lom] Yn ol y cyfarwyddjd a roisai Daf}dd
iddo, pen. xv. 34r-^37. Bywfo y brcnin—yn
hir a dedwydd yn ei frenhiniaèth. Nid yw
efe yn dywedyd, ' Byw fo y brenin Absalom,'
nac yn meddwl hyny, er mai fdly y dcallai

Absalomef; neu os oedd, nid oedd ci eiriau
ddim ond rhagritli.

Adn. 17. Ai dyma dy garedigrwydd di
i'th gyfaiU ?] Sef i Dafydd.'yr hwn y g'wyddai

18 A Husai a ddywedodd ^-rth

Absalom, Nage ; eithr yr hwn a
ddewiso yr Arglwydd, a'r bobl yma,
a holl wi" Israel, eiddo ef fyddaf fi,

a chydag ef yr arhosaf fi.

19 A phwy hefyd a wasanaethaf ?

onid gerbron ei fab ef ? Megys y
gwasanaethais gerbron dy dad di,

feUy y byddaf ger dy fron dithau.

20 •}[ Yna y dywedodd Absalom
wrth Ahitophel, Moeswch eich

cynghor beth a wnawn ni.

21 Ac Ahitophel a ddywedodd
wrth Absalom, Dos i mewn at or-

dderchwragedd dy dad, y rhai a ad-

awodd efe i gadw y t : pan glywo
hoU Israel dy fod yn ffiaidd gan dy
dad, yna y cryfheir llaw y rhai oU
sydd gyda thi.

22 Felly y tacnasant i Absalom
babell ar nen y t : ac Absalom a

Absalom ei fod yn gyfaiU calon iddo. Pahani
nad aethost ti gyda'th gyfaill ?—sefgyda Da-
fydd yn ei ôoedigaeth o Jcrusalem. Ni
M-yddai Absalom i Husai fod gyda Dafydd, ac

id'do ddychwelvd i fod megys yspiwr dros

Dafydd.
Adn. 18. Yr hwn a ddewiso yr Arghc^ydd

a'r hohl yma] I fod yn frcnin ar Israel

;

eiddo ef fyddaf fi—i fod yn atos a deüiad

fl'yddlon iddo, ac i aros gydng ef. Yr oedd

yma eto amwyscdd. Yr oedd lîusai yn
meddwl yn ci galon fod Duw a holl ^vr Israel

wedi dewis Dafydd; ond efc a lefarai fcl ag i

bori i Absalom gredu ei fod yn Uefaru am
dano ef.

Adn. 19. Onid gerhron ei fah ef?] Er
mai Absalom oedd y mab h^\Ti, etó nid gwas-

anaethu Absalom a ddywedai, eithr gAvasan-

aethu gerbron Absalom ; hjTiy w, gwasan-

acthu Dafydd, tr^-y roddi cynglior i Ábsalom
a fjddai yn fantcis'iol i DafyddT Felìy y bydd-

afgcrd fron dithau—yn GYXGnoWK i ti,

megys y bûra i dy dad. Ac yn y swydd hon
cfe a aliai fod o fwy o wasanaeth fyth i Dafydd.

Ond yr oedd Absalom wedi ei ddallu gan
falchdcr a drygioni, fel nad aUai welcd tnvy y
fath ymadroddion amwys.

Adn. 20. Moesu'ch èich n/ngJior] Yr ocdd

Ahitoi)hel gydag ef o'r blaen fcl cynghorwi*

;

ac yn awr, wedi cael ei foddloni yn 'ddlon-
deb ITusai, derbyniodd pitau i'r un swydd.

Ni fcddyliodd Absalom ddim am yr oft'eiriad

i ymgynghori di'osto gerbron at: arch tr\vy yr

Urim a'r Thimimim, eithr jTnddiriedai yn
hollol i'wgyughoriaid gwladol. Beth a wnairn
ni—ai aros yn Jerusalcm i wneuthur rln-w-

beth }-no, yntc crlid ar ol Dafydd a'i w5'r?

Adn. 21. jDos i meicn at ordderchicragedd

dy dad] Y rhai a adawsai Dafydd i gadw ei

d, pen. xv. 16. Hyn oedd c}-nghor Ahitophcl

ei liun, yr hwn a i-oddai cfe (1) I ddi;\l ar Da-

fydd am y camwri a ^TOaethai cfc â Bathscba,

01 yrcs cf, pen. xxiii. 34. (2) Ac, yn ben-

af, cr ei ddiogelwch ei hun ac ereiU ; canys
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aeth i mewn at ordderchwragedd ei

dad, yn ngydd holl Israel.

23 A chynghor Ahitophel, yr hwn
a gynghorai efe yn y dyddiau hjaiy,

oedd fel ped ymofynai un á gair

Duw : felly yr oedd holl gynghor
Ahitophel, gyda Dafydd a chydag
Absalom.

PEmOD XVII.
T\YWEDODD Ahitophel hefyd
J^ wrth Absalom, Grad i mi yn awr
ddewis deuddeng mil o wr, a mi a

gyfodaf ac a erlidiaf ar ol Dafydd
y nos hon.

2 A mi a ddeuaf arno tra fyddo
ef yn lluddedig, ac yn wan ei ddwy-
law, ac a'i brawychaf ef : a ífy yr
holl bobl sydd gydag ef; a mi a
darawaf y brenin yn unig.

efe a wyddai y byddai i hyny dori ymaith bob

gobaith am gymod rhwng Dafydd ac Absalom.

Byddai y M'eithred hon mor ffiaidd gan Da-
fydd, fel na faddeuai efe byth i'w fab ; a phan
glywai holl Israel fod rhwyg annghymodadwy
wedi ei wneuthur rhwng Dafydd ac Absalom,

a bod Dafydd yn íFoadur, ac Absalom yn frenin

gyda phlaid gref o'i amgylch, hwy a dröent yn
naturiol at y blaid gryfaf, ac felly cryfheid

Uaw y rhai oeddynt eisioes gydag ef. Gwyddai
Ahitophel y buasai yn ddrwg arno ef ei hun,

pe daethai Dafydd eilwaith i'r orsedd : ac am
hyny mynai dori ymaith bob gobaith am y
cyfryw beth.

Adn. 22. Felh/ y taenasant i Absalom
habell ar nen y t] Yn yr un man ag y
safai Dafydd pan y chwennychodd efe wraig

Urîas, pen. 2 ; yn ngwydd holl Israel—y rhai

a welsant y babell yn cael ei thaenu, ac Absa-
lom yn myned i mewn i orwedd gyda gor-

dderchwragedd ei dad ! Rhaid fod holl blaid

Absalom yn ddynion tra Uygredig, pan y
medrent edrych ar yr aflendid hwn heb ei

ffieiddio. Ond yn hyn cyflawnwyd proffyd-

oliaeth Nathan, pen. xii. 11, 12, er na wyddai

neb o honynt hwy ami dani.

Adn. 23. Oeddfelped ymofynai un âgair

Duw] Tybiai pawb fod cynghor Ahitophel

mor ddoeth, priodol, ac anffaeledig, a phed ym-
ofynesid â Duw trwy yr Urim a'r Thummim.
Gyda I)afydd—])ím yr oedd efe gynt yn
gynghorwr 'iddo ef ; a chydag Ahsalom—yn

awr. Yr ocdd Ahitophel yn ddyn cyfrwys

iawn, a gwyddai pa fodd i addasu ei gynghor-

ion at dymherau ac amgylchiadau ei feistriaid.

PEN. XVII. Adn. 1. Gad i mi yn awr
ddewis deuddeng niil o wr] Sef mil o bob

ll\v-yth yn Israel, y rhai oeddynt yn awr yn
Jerusalem ; a mi a gyfodaf ac a erlidiaf ar

ol Dafydd—ni fynai efe i Absalom fyncd

í l a 1 ei hun, rhag yr arbedai efe ei dad os

syrthiai yn ci law ef, a chymodi o'r ddau â'u

gilydd, yr hyn a fuasai yn beryglus i Ahito-

phel : gwel ar pen. xvi. 21.

3 A thröaf yr holl bobl atat ti

:

megys pe dychwelai pob un, yw j
gr yr ydwyt ti yn ei geisio : felly

yr holl bobl fydd mewn heddwch.
4 A da fu y peth yn ngolwg Ab-

salom, ac yn ngolwg holl henuriaid
Israel.

5 Yna y dywedodd Absalom,
Galw yn awr hefyd ar Husai yr Ar-
ciad, a gwrandawn beth a ddywedo
yntau hefyd.

6 A phan ddaeth Husai at Absal-
om, llefarodd Absalom wrtho ef,

gan ddywedyd, Eel hyn y dywed-
odd Ahitopheh a wnawn ni ei gyng-
hor ef ? onidê, dywed di.

7 A dywedodd Husai wrth Ab-
salom, Nid da y cynghor a gynghor-
odd Ahitophel y waith hon.

8 Canys (eb Husai) ti a wyddost

Adn. 2. A mi a ddeuaf arno trafyddo ef
yn lluddedig] Gan flinder ei daith ; ac yn
wan ei ddwylaiü—cyn ca^lu o hono fyddin-

oedd i'w amddiffyn ; ac a'i hraîoychaf qf
—

trwy iddo ganfod deuddeng mil o wr dewia-

edig yn dyfod ar ei warthat mor ddisymwth
;

a mi a darawaf y brenin yn unig—a'i Uaddaf
ef, heb wneyd dim niwed i'r bobl sydd gydag
ef, amgen na'u troi yn ddeiliaid i ti.

Adn. 3. Megys pe dychwelai pob un, yw
y gwr yr ydwyt ti yn ei geisio] Bydd i

ladd Dafydd osod terfyn ar unwaith ar yy
achos ; canys bydd i'r holl bobl ddyfod o un
fryd i'th bleidio di, pan welont nad oes gan-

ddynt neb arall i ymostwng iddo. Felly yr
holl hohl fydd mewn heddwch—sef plaid Da-
fydd a'th blaid dithau.

Adn. 4. A dafu y peth] Er mai Uadd Da-
fydd oedd y cyngiior, derbyniwyd ef yn llaweu

gan Absalom a holl henuriaid Israel ! Diamau
y buasai i'r ddyfais greulon hon Iwyddo i ddy-
fetha Dafydd ar unwaith, oni buasai i Dduw
droi y cynghor hwn yn flblineb, fel y gwelwn
eto.

Adn. 5. Galw yn aior hefyd ar Husaí]
Yr hwn oedd yn absenol pan roddes Ahitophel
ei gynghor, adn. G. Gwelwn yma eftaith

dwyfol ragiuniaeth, yn tueddu calon Absalom
i beidio gorphwys ar gynghor Ahitophel yn
unig, er ei fod yn dda yn eu golwg hwy oll,

heb gael clywed beth a ddywedai Husai hefyd

;

ac fel hyn y diddymodd Duw gynghor Ahito-

phel, ac y dygodd ddinystr ar Absalom hefyd í

Adn. 6. A wnaioìi ni ei gynghor ef] Gan
ei ddanfon ef gyda deuddeng mil owr dewis-

edig i ladd Dafydd? Onidc, dywed di—
traetha dy feddwl yn rhydd a diymattal ar y
pen hwn.

Adn. 7. Nid da y cynghor—y loaith hori]

Fel pe dywedasai, ' Er ei fod ef yn gyffredin

yn rhoddi cynghor da a doeth, eto ymddengys

iddo fod yn aflwyddiannus y waith hon, o

ddiffyg ystyricd yn ddigonol amgylchiadau jt

achos' Amcan Husai wrth ddywedyd hyn

oedd arbed byw«d Dafydd ; ac wrth att^
*
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am dy dad a'i wr, mai cryíion ydynt
hwy , a chreulawn eu meddwl, megys

arth wedi colli ei chenawon yn y
maes : dy dad hefyd sydd ryfelwr,

ac nid erys efe dros nos gyda'rbobl.
9 Wele, yn awr y mae efe yn

llechu mewn rhyw ogof, neu mewn
rhywle : a phan syrthio rhai o hon-
ynt yn y dechre, yna y hohl a glyw,
ac a ddywed, Bu lladdfa yn mysg
y bobl sydd ar ol Absalom.

10 Yna yr un grymus, yr hwn o/

mae ei galon fel calon llew, a Iwfrha

:

canys gyr holl Israel mai glew yiü

dy dad di, ac mai gwr grymus yw y
rhai sydd gydag ef.

11 Am hyny y cynghoraf, Iwyr-
gasglu atat ti hoU Israel, o Dau hyd
Eeerseba, fel y tywod wrth y môr o

amldra, a myned o'th wyneb di dy
hun i'r rhyfel.

12 Felly y deuwn arno ef i un o'r

lleoedd yr hwn y cefiB.r ef ynddo, ac

rhuthr amo am un diwmod, gobeithiai allu

rhybyddio Dafydd o'i berygl cyn yr ymosodid
arno wedi hyn.

Adn. 8. Ti a loyddost am dy dad aH lor
mai cryfion ydynt] Ac nid mor hawdd i'w

gorchfygu ag y tybia Ahitophel ; a chreidawn
eu meddwl—wadi eu gweithio i greulondeb
gan eu hamgylchiadau presenol ; megys arth
wedi colli ei chenawon—felly hwythau a yni-

laddant gyda'r íFyrnigrwydd mwyaf dros eu
brenin, eu teuluoedd, eu meddiannau, a'u

bywydau : gwel ar Hos. xiii. 8. JJy dad
hefyd sydd ryfelwr—nid yn unig hj-f a dewr
o naturiaeth, ond hefyd medrus a chyfrwys yn

y gelfyddyd filwraidd, ac wedi ymarfer â hi

yn llwyddiannus o'i febyd ; ac nid erys cfe
dros nos gyda'r hobl—eithr efe a ymguddia
mewn rhyw ogofneu le diogel, rhag i'w elyn-
ion syrthio amo yu y gwersyll yn y tywyllwch.

Adn. 9. A phan syrthio rhaí] wr
Absalom trwy law milwyr Dafydd )-n nechre

y frwydr; yna y hobl' a glyw—scf y rhan
arall o filwyr Absalom, ac a Ìwfrhant.
Adn. 10. Yna yr un gri/mus] Sef pob

gr grymus yn myddin AbsaÌom, cr eu bod yn
ddeuddeng mil o rifedi, a'u calonau yn gy-
íFredin fel calonau Uewod ; a Iwfrh'a—pàn
glywont fod rhai o'u plaid cu hùnain wedi
syrthio trwy law g\\-r grymus Dafydd. Ond
fe allai mai at Dafydd y cyfeiriaHusai yu
nechre yr adnod :

' Ýna yr un grymus, yr hn
y mae ei galon fel calon llew, alwfrha" efe?'
Canys gûyr holl Israel mai gleio yw di/ dad
di—y mae efe wedi ei ddangos ei h'un fèll}' er
pan laddodd efe Goliath gynt ; a rhaid

"

fod
Ahitophel yn ífol iawn pan y meddyliai am
frawychu y fath \vr a Dafydd

!

Adn. 11. Aîn hyny y cynghoraf Iwyr -

gasglu atat ti holl Israel] Ÿr hjTi à gymer-
ai lawer o amser i'w ddwyn i ben; o Dan
hyd Beerseba—o eithaf y 'gogledd hyd eithaf

a ruthrwn arno ef fel y eyrth y
gwlith ar y ddaear : ac ni adewir
dim o hono ef, nac un chwaith o'r
holl wr sydd gydag ef.

13 Ond os i ddinas yr ymgasgl
efe, yna holl Israel a ddygant raífau
at y ddinas hòno, a ni a'i tynwn hi
i'r afon, fel na chaffer yno un
garegan.

14 A dywedodd Absalom, a hoU
wi' Israel, Gwell yto cynghor
Husai yr Arciad na chynghor
Ahitophel. Canys yr Arglwydd a
ordeiniasai ddiddymu cynghor da
Ahitophel, fel y dygai yr Arglwydd
ddrwg ar Absalom.

15
"íf
Yna y dywedai Husai wrth

Sadoc ac wrth Abiathar yr offeir-

iaid, Fel hyn ac fcl hyn y cynghor-
odd Ahitophel i Absalom, ac i hen-
uriaid Israel ; ac fel hyn ac fel hyn
y cynghorais inau.

16 Yn awr gan hyny anfonwch

y deau : gwel ar Jos. xix. 47. Amcan Husai
oedd croesi cynghor Ahitophel, fel y gallai
Dafydd gael rhybydd o'i berygl, ac amser i

ymddiogelu neu ymgryfliau. " A myned o'th
icyneb di dy hun Ì'r rìiyfel—ac nid ymddiried
llywodraethiad y fyddin, nagogonianty fudd-
ugoliaeth, i arall. Yr oedd casghi "byddia
fawr, a'i blaenori ei hunan, yn cydweddu yn
dda à balchder Absalom ; a thray gymeri-d" y
cynghor hwn, daeth iddo y dìwedd ag yr oed'd
jn ei liaeddu.

Adn. 12. Ac a ruthnrnamoeffely tyrth

y gwlith ar y ddaear] Yn gyftredínof, syd}-n,
ac anwrthwynebol. ISTid oes un gweÙtyn yn
ymguddio rhag y gwlith ; ac felly ni ailewid
un wr Dafydd heb ei ddyfetha.

^ Adn. 13. Ùnd os i ddinas yr ymgasgl efe]
Yn yr adnod flaenorol golygid Dafydd a'i w»
ar y maes, ond yma mewn rin-w ddinas gaerog,

y rhai a adeiledid >-n gyffredín ar lan afonydd,
er mwyn cael dwfr idcíynt. Yna holl Israel
a ddygant ra'au—i' gosod o amgylch ei
muriau a'i thyrau hi, i'w llwyr ddadymchwel-
yd am ben Daf) dd a'i wr, fel na byddo yn
aros gareg ar gareg.

Adn. 14. Gtcell yw cynghor Ilusaî] Er
iddynt oll g)-meradwyo cynghor Ahitophel
o'r blaen, adn. 4, eto, )-n"a\\T, tybient fod
cynghor Husai yn í\\\ rhesymol, ac A-n debyc-
ach Iwyddo. Canys yr' Arghn'/dd a or-
deiniasai ddiddyìnu eynghor da Ähitophel—
yr h\m oedd yn dda, à'i 'ystyried yn wladydd-
ol, y goraf a'r doethaf a àlle'sid ei roddi iAb-
salom a'i blaid : ond am fod eu hachos a'u
dyben hwy ya ddrwg, trefnodd Duw i ddì-
ddymu y cynghor hwnw, trwy dueddu Absa-
lom a'i wr i gymeradwyo cynghor Husai -Ä
ei le ef, fel y dinystrid "ei fradwi-iaeth ef "a'i

einioes.

Adn. 15. Yna y dywedodd Ilusai wrth
Sadoc, íj'c.] Efe a adroddodd i'r oftéiriaid y
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yn fnan, a mynegwch i Dafydd, gan
ddj^wedyd, Nac aros dros nos yn
ngwastadedd yr anialwch, ond gan
fylied dos ; rhag difa y brenin a'r

holl bobl sydd gydag ef.

17 Jonathan hefyd ac Ahimaas
oedd yn sefyll wrth En-rogel ; ac fe

aeth llances ac a fyuegodd iddynt.
Hwythau a aethant ac a fynegasant
i'r brenin Dafydd : canys ni allent

hwy ymddangos i fyned i'r ddinas.
18 Eto llanc a'u. gwelodd hwynt,

ac a fynegodd i Absalom : ond hwy
a aethant ymaith ill dau yn fuan, ac

a ddaethant i d g\vr yn Bahurim,
ac iddo ef yr oedd pydew yn ei gyn-
tedd; a hwy a acthant i waered
yno.

19 A'r wraig a gymerth ac aled-
odd glawr ar wyneb y pydew, ac a
daenodd arno falurion d: fel na
wybuwyd y peth.

. 20 A phan ddaeth gweision Ab-
salom at y wraig i'r t, hwy a ddy-
wedasant, Pa le y mae Ahimaas a

ddau gynghor air-yn-ngaìr, fel y cai Dafydd
wybod yr hyn a gymerasai le.

Adn. 16. Yn awr gan hyny anfonwchyn
fuan\ Rhag i feddyliau Absalom a'i Avr
gyfnewid trwy ddarbwylliad Ahitophel, ac

iddo yntau fyned â deuddeng mil o wr ar eu
hol hwynt yn ol y bvíTÌad cyntaf.

Adn. 17. Oedd yn sefijll wrth Enrogel]
Neu ' ffynon y pauwr,' líe yn agos i Jeru-

salem, yn yr hwn yr arhosodd meibion yr off-

eiriaid pan ddanfonoddDafydd hwy ynol, pen.

XV. 27, 36 ; acfe aeth llances ac afynegodd
iddynt—y genadwri uchod o eiddo Husai i'r

ddau oífeiriad, fel y gallent hwythau ei my-
negu i Dafydd. Canys ni allent hioy ym-
ddangos ifyned i'r ddinas—ond odid o her-

wydd rhyw aíiendid seremoníol ; neu nis gall-

asent fyued o'r ddinas, pe buasent yno, heb

gael eu drwgdybio. Y mae y frawddeg ddi-

weddaf hon yn sefyll yn ail yn y Saesonaeg, ac

yn dyfod i mewn yn fwy priodol ar ol En-rogel.

Adn. 18. Eto llanc a'ugwelodd hwynt] Yn
ymddyddan â'r llances, yr hwn a wyddai eu

bod yn bleidiol i Dafydd, ac yn aros yno i

ddysgwyl rhyw newydd i'w fynegu iddo ef

;

ac a fynegodd i Absalo'm—yr hyn a welsai,

a'i dyb ef am fyncdiad y llanciau at Dafydd.

Ond hwy a aethant ymaith ill dau—i fynegu

i Dafydd ei berygl, a hyny cyn i weision Ab-
salom ddyfod i'w dal ; ac a ddaethant i dij

ywr yn Bahurim—lle y buasai Dafydd ych-

ydig yn ol, pen. xvi. 5 ; ac iddo ef yr ocdd
pydew yn ei gyntedd—sef yn y cwrt o flaen

ei d, ý rhai oeddynt yn gyífredin yn sychion

yn yr haf ; a hw a aethaìit i wacred yno—

i

ymguddio hyd oni ddeuai yn nos, gan ofni yr

anfonid swyddogion ar eu hol.

Adn. 19. AW wraig—a ledodd glawr] A
roddes garthcin neu len-llian dros y caead ag

Jonathan ? A'r wraig a ddywedodd
wrthynt, Hwy a aethant dros yr aber
ddwfr. A phan geisiasant, ac nas
cawsant liwynt, yna y dychwelasant
i Jerusalem.

21 Ac ar ol iddynt hwy fyned
ymaith, yna y lleill a ddaethant i

fyny o'r j^ydew, ac a aethant ac a
fynegasant i'r brenin Dafydd ; ac a
ddywedasant wrth Dafydd, Cyfod-
wch, ac ewch yn fuan dros y dwfr

:

cauys fel hyn y cynghorodd Ahito-
phel yn eich erbyn chwi.

22 Yna y cododd Dafydd a'r holl
bobl y rhai oedd gydag ef, ac a
aethant dros yr lorddonen : erbyn
goleuo y bore nid oedd un yn eisiau
a'r nad aethai dros yr lorddonen.

23 ^ A phan welodd Ahitophel
na wnaethid ei gynghor ef,. efe a
gyfrwyodd ei asyn, ac a gyfododd,
ac a aeth i'w d ei hun, i'w ddinas,

ac a wnaeth drefn ar ei d, ac a
ymgrogodd, ac a fu farw, ac a
giaddwyd yn meddrod ei dad.

ydoedd ar wyneb y pydew; ac a daenodd
arno ýaluriond—megys i'w crasu yn ngwres
yr haul

; fel na wyhuioyd y peth—fod yno
bydew, chwaethach dynion yn ymguddio
ynddo.
Adn. 20. A phan ddaeth gweision Ahsa^

lom] Y rhai a glywsant ar y flbrdd fod y
llanciau wedi troi i'r cyfryw d-. ffwi/ a
aethant dros yr aber ddwfr—yn ol Josephus,

dywedodd y wraig na wnaetliant hwy ddim
arhosiad yn ei th hi, eithr iddynt, ar ol gofyn

am ychydig ddwfr, frysio ymaith ; ac os bydd-

ai iddynt brysuro ar eu hol, ei bod yn credii y
gallent eu goddiweddyd. Yr oedd hyn modd
bynag yn gelwydd noeth, yr hwn nas gellir ei

esgusodi, hyd yn nod er iddo fod yn foddion i

achub bywyd y Uanciau : gwel ar Khuf. iii.

7, 8.

Adn. 21. YrM y lleill a ddaethant ifyny
d'r pydew'] Ar ol i weision Absalom ddy-

chwelyd i Jerusalem, daeth Ahimaas a Jo-

nathan i fyny o'u hymguddfa, ac a aethant ar

ol Dafydd, i fynegu iddo gynghor Ahitoi)hel,

ac i'w annog i ffbi am ei fywyd dros yr lor-

ddonen. Os oedd Dafydd yn awr yn aros ar

fin yr lorddonen, yr oedd gan y Uanciau hyn
17 fiUdiroedd i'w cerddcd o Bahurim cyn

dyfod ato.

Adn. 22. Yna y cododd Dafydd a^r holl

hobl] Ac a aethant dros yr lorddonen y nos

hòno, yn ol cynghor y llanciau ; nid oedd un
yn eisiau—neu wedi aros ar ol trwy afiechyd

neu lesgedd, na thrwy anff"yddlondeb i'w frenin.

Meddylir mai y pryd hyn y cyfansoddodd Da-

fydd Salm iii, xlii, a xliii.

Adn. 23. A phan welodd Ahitophel na

lonaethid ei gynghor ef] Trwy ei anfon ef

gyda deuddeng mil o wr i erlid ar ol Dafydd

y noson hòno : a^h i'w dû ed hun—i Giloah,

350
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24) Yna Dafydd a ddaeth i Maha-
naim. Ac Absalom a aeth dros yr
lorddonen, efe a holl wr Israel

gydag ef.

25 % Ac Absalom a osododd
Amasa yn lle Joab ar y llu. Ac
Amasa oedd fab i r a'i enw Ithra,

yr hwn oedd Israeliad, yr hwn a aeth
i mewn at Abigail merch ÜSÍahas,

chwaer Serfiah, mam Joab.
26 Felly y gwersyllodd Israel ac

Absalom yn ngwlad Gilead.

27 If A phan ddaeth Dafydd i

Mahanaim, Sobi mab ISTahas o Rab-
bath meibion Ammon, a Machir mab
Amiel o Lo-debar, a Barsilai y Gi-
leadiad o Rogelim,

28 A,ddygasant welyan, a chawg-
iau, a llestri pridd, a gwenith, a
haidd, a blawd, a chrsbS-d, a flfa, a
ffacbys, a chra,S'hys.

29 A mêl, ac ymenyn, a defaid, a

pen. XV. 12; ac a lonaeth drefn ar eid—neu
a ysgrifenodd ei ewyllys i ranu ei feddiannau,

ac i drefnu ei gladdedigaeth ; ac a ymgrog-
odd—fel y gwnaeth Judas wedi hyn, o'r hwn
yr oedd efe yn gysgod. Efe a welai y byddai
i Dafydd yn awr ennill amser a nerth, ac jti

debygol brofi yn llwyddiannus ; ac yna y
byddai i'r ystorm guro yn benaf arno ef ei

hun, fel prif golofn y gwrthryfel, a llunÌAvr y
cynghor iichod yn erbyn Dafydd.
Adn. 24. Yna Dafydd a ddaeth i Maha-

naiin] Dinas o du y dwyrain i'r lorddonen,
yn llwyth Gad, Ue y cyfarfu yr angylion à
Jacob gynt, Gen. xxxii. 1,2; ac Absalom a
aeth dros yr lorddonen—yn ol cynghor Hu-
sai, adn. 11, &c. Fel hyn, wrth amcanu am
fywyd ei dad, efe a goUodd cyn hir ei fywyd
ei hun.

Adn. 25. Absalom a osododd Amasa yn
lle Joab ar y llu] Trwy fod Joab gyda Da-
fydd, pen. xviii . 2. Ithra, yr hion oedd Is-

raeliad—yn 1 Cron, ii. 17, gelwir ef ' Jethor
yr Ismaeliad,' ond odid am iddo fod yn ym-
daith yn hir )ti mysg yr Ismaeliaid. r hicn
aaeth i mewn at Abigail—ya. debygol yn an-

nghyfreithlon, ac feíly mab ordderch oedd
Amasa; merch Nahas—Nahas oedd un o
wragedd Jesse, tad Dafydd, o'r hon y cafodd
efe yr Abigail hon, mam Amasa, megys y
cawsai efe Serfiah mam Joab o wraig arall ; ao

felly yr oeddynt yn chwiorydd i'w gilydd ac i

Dafydd o du eu tad, er nad felly o du eu
mam ; ac yr oedd Joab ac Amasa yn gefnder-
oedd i'w gUydd, ac yn neiaint i Dafydd.

Adn. 26. Yn ngiolad Gilead] Nid yn
mheU Malianaim, yn barod i ymladd à Da-
fydd a'i wr.
Adn. 27. Sobi mab Hahas o Rabbath]

Ymddengys fod Sobi yn frawd i Hanuu brenin
yr Ammoniaid, yr h^^Ti a driniodd genadau
Dafydd mor warthus, pen. x. 4. Meddylir i

Dafydd osod y Sobi hM-n ar yv orsedd yn Ue
Hanun, ani iddo ddangoa ei annghymerâdwy-

chaws gwartheg, i Dafydd, ac i'r

bobl oedd gydag ef, i'w bwyta.
Canys dywedasant, Y mae y bobl
yn newynog, yn flin hefyd, acjyn
sychedig yn yr anialwch.

PENîsrOD XYIII.

ADafydd a gyfrifodd y bobl oedd
gydag ef, ac a osododd arnj^nt

hwy filwriaid a chanwriaid.
2 A Dafydd a anfonodd o'r bobl y

drydcdd ran dan law Joab, a'r

drydcdd ran dan law Abisai mab
Serfiah, brawd Joab, a'r drydedd
ran dan law Ittai y Gethiad. A'r
breninaddywedoddwrthybobl, Gan
fyned yr âf finau hefyd gyda chwi.

3 Ond y bobl a atebodd, ISTid âi

di allan : canys os gan ffoi y ffown
ni, ni osodant hwy cu meddwl arnom
ni; ac os bydd marw ein hanner ni,

ni osodant eu meddwl arnom : ond

aeth ymddygiad Hanun ; ac }-n awr y mae
}-ntau yn dangos y caredigrwydd hwn 'i Da-
fydd am liyny. Machir mab Amiel—cyfaiU
a noddwr Mephiboseth, pen. ix. 4. Barsilm
y Gileadiad—yr hwn oedd ya hen r cyf-
oethog a haelionus, pen. xix. 32 ; o liagciim
—Ue MTth odre mynydd Gilead, ac a ehrid
felly oáàìwTthyjnaìwyr a gyfaneddent }-no,

er mwyn y fíj-nnonau }-n y rliai y cànent eu
brcthynau.
Adn. 28. A ddygasant ceîyatf, éfc] Pob

math ar ddodrefn, ac amrai fathau o ymborth,
y rhai yr oedd ar Daf}dd o'i bobl yn ùwt eu
mawr eisiau.

Adn. 29. Canys dyioedasant] Tlyay yw,
dywedasai y tri ör\vr haelionus ucliod fêUy
wrth eu gilydd. Yn yr aniahoch—daethài
Daf}-dd a'i wr aUan o Jerusalem ar flrwst,

heb gymeryd nemawr neu ddim Uuniaeth
gyda liw^-nt : ac iiid oedd dim i'w gael A-n vr
anialwch, Ue y buasent hwy, oddieithr yr hvn
a gawsent gan Siba, pen. xvi. 1 ; ac feUy rhàid
eu bod yn newynog, }-n fliuderus, ac ^-n svch-
edig ia^vn erbyn cyraedd i Mahanaim, yr In-n
a ystyriodd y gwr uchod gyda theiiailad a
charedigrwydd mawT.

PEN. XYIIL Adn. I. A Dafydd agyfrif
odi y bobl] Y rhai oeddynt wedi t}TU âto ef
i MaÌianaim, fel ag i ^raeyd erb}-n h}Ti gr}-n
fyddin ; ac a osododd ar'nynt h'icy i(horimd
a chamoriaid—neu swyddogion ar filoedd ac
ar gannoedd. Dywed Josephus eu bod yn
4000 w}-r ; a chas^la ereill, oddiwrth adn.
3, eu bod }-n 10,000 o leiaf.

Adn. 2. Y drydedd ran dan laio Joab]
Prif dywysog y filwriaeth ; a'r drydedd ran
dan law Abisai—brawd Joab, i sefyU ar y
ddeau i Joab ; a'r drydedd ran dan'law li-
tai y Gethiad—ar yr aswy iddo : ac feUy
rhanwyd y fyddin }-n dair rhan g^fartal, dan
ofal y tri blaenor hyn. Affinau hefydyda
chîíH—fel y byddai presenoldeb v brenín vn

3ol
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yn awr yr ydwyt tí fel deng mil o
honom ni: yn awrgan hyny gwell yw
i ti fod i'n cynorthwyo ni o'r ddinas.

4 A dywedodd y brenin wrthynt
hwy, Gwnaf yr hyn fyddo da yn eich

golwg chwi. A'r brenin a safodd
ger llaw y porth; a'r holl bobl a
aethant allan yn gannoedd ac yn
filoedd.

^'A'r brenin a orchymynodd i Joab,

ac Abisai, ac Ittai, gan ddywedyd,
Byddwch esmwyth, er fy mwyn i,

wrth y llanc Absalom. A'rhollbobl
a glywsant pan orchymynodd y
brenin i'r holl íiaenoriaid yn achos
Absalom.

6 ^ Felly yr aeth y bobl i'r maes
i gyfarfod ísrael : a'r rhyfel fu yn
nghoed Ephraim.

gefnogaeth iddynt yn y rhyfel, ac yn foddion

i achub bywyd Absalom os syrthiai efe i'w

dwylaw.
Adn. 3. Nid âi di allan] -Hyn a ddywed-

ent o barch i Dafydd, i'w gadw ef allan o

berygl y rhyfel ; cani/s os gan ffoi y ffown
ni, ni osodant hwy eu meddwl arnom ni—

i

eríid ar ein hol pan na byddot ti gyda ni ; ac

os hydd mano ein hanner ni—ni chyfrifant

hyny yn un fuddugoliaeth cyhyd ag y byddot

ti yn fyw. Yrydwyt tifel deng mil o honom
ni—nid yn unig o ran urddasrwydd dy berson,

ond hefyd o ran dy ddefnyddioideb i'n hachos

cyffredin, yr hwn a Iwyr ddyfethid pe collena

di. Gwell yw i tifod i'n cynorthioyo ni o'r

àdinas—try ddanfon Uuniaeth i ni o Maha-
naim yn ol ein Imngen, a'n diwallu â milwyr

a ddeuant atat ti yno, a rhoddi i ni gefnogaeth

a chynghor priodol ; ac yn enwedig trwy

weddio drosom yno, ar i'r Arglwydd ein cy-

northwyo yn y rhyfel.

Adn. 4. Cfwnaf yr hyn fyddo da yn eich

gohvg chioi\ Ymostyngodd y brenin yn siriol

1 ewyllys ei bobl, gan ei fod yn gweled mai o

gariad ato a ffyddlondeb] iddo yr oeddynt hwy
yn ei gynghori ef i aros yn y ddinas.

Adn. 5. Byddwch esmioyih, erfy mwyn i,

wrth y llanc Absalom] O's gorchfygwch, (yr

hyn a ddysgwyliai efe oddiwrth atebiad grasol

Duw i'w weddi, yn troi cynghor Ahitophel yn

ffolineb,) acos cymerwch Absalom yn garchar-

or, na leddwch ef, ond byddwch dirion wrtho.

Yr oedd y dymuniad hwn yn tarddu (1) Oddi-

ar anwyldeb tadol Dafydd at ei blant; (2)

Òddiar ci ymwybodoldeb mai efe ei hun oedd

yr achos liaeddiannol o'r gwrthryfel yma, ac

nad oedd Absalom ddim ond offeryn yn Uaw
rhagluniaeth i gospi pechodau Dafydd ; (3)

Oddiar yr ystyriaeth o ieuenctid Absalom,

pryd y mae plant yn gyffredin yn wyllt ac

ynfyd, ac yn agored i ga^el eu camarwain , ac,

(4) Oddiar dduwioldeb Dafydd ei hun, yr hyn

a'i gwnai yn anfoddlon i'w fab gael ei dori

ymaith yn nghanol ei bechodau, heb gael am-

seri edifarhau. Amcanai Absalom at fywyd

ei dad tyner yn fwy na dim arall ; a dymunai

7 Ac yno y lladdwyd pobl Israel
o flaen gweision Dafydd ; ac yno y
bu lladdfa fawr y dwthwn hwnw,
sef ugain mil.

8 Canys y rhyfel oedd yno wedi
gwasgaru ar hyd wyneb yr holl

wlad : a'r coed a ddyfethodd fwy
o'r bobl nag a ddyfethodd y cledd-
yf y diwrnod hwnw.

9 % Ac Absalom a gyfarfu â
gweision Dafydd yn eu hwyneb.
Ac Absalom oedd yn marchogaeth
ar ful, a'r mul a aeth dan dewfrig
derwen fawr, a'i ben ef a lynodd yn
y dderwen : felly yr oedd efe rhwng
y nefoedd a'r ddaear ; a'r mul oedd
dano ef a aeth ymaith.

10 A rhyw un a ganfu hyny, ac a
fynegodd i Joab, ac a ddywedodd,

Dafydd, uwchlaw pob peth, arbed bywyd ei

fab gwrthryfelgar ! Ai nid oedd Dafydd yn
hyn yn gysgod o wir Frenin Israel, yr hwn
wedi hyny a weddiodd, ' Dad, maddeu idd-

ynt !

' Bydd esmwyth wrthynt er fy mwyn i.

A'r holl bohl a glywsant—rhoddodd Dafydd

y gorchymyn hwn i'r blaenoriaid yn nghlyw
yr hoU filwyr, fel y gwypai pawb beth oedd ei

ewyllys ef gyda golwg ar Absalom.

Adn. 6. AW rhyfelfuynnghoedEphraim]
Lle a elmd felly, nid am ei fod yn llwyth

Ephraìm, o du y gorllewin i'r Torddonen,

oblegid yr oedd y ddwy blaid yn awr o du y
dwyrain i'r lorddonen, yn agos i Mahanaim,
pen. xvii. 24 ; ond am fod Ìlwyth Ephraim
wedi cael caniatad gan Josua i borthi eu hani-

feiliaid yno, fel y dywed yr luddewon. Neu
gelwid ef felly o herwydd y Uaddfa a wnaed ar

y Midianiaid yno gan wr Ephraim, neu ar

wr Ephraim gan Jephthah, Bam. vii. 25,

YÌii. 3, a xii. 5, 6.

Adn. 7. Ac yno y lladdwyd pobl Israelj

Sef y rhai a berthynent i Absalom ; ugain mil

—rliwng y Uaddedigion ar y maes ac yn y
coed.

Adn. 8. A^r coed a ddyfethodd fioy oV
bohl] Wrth i wr Absalom ffoi i'r coed rhag

gwr Dafydd, yr oedd mwy o honynt yn
cael eu dyfetha yno na phan yr oeddynt yn
sefyll yn ngwyneb eii gelynion ar y maes.

Tybia rhai fod yno bydewau i'r rhai y syrth-

ient, neu ddyrysni o'r hwn nis gallent ffoi,

na'u hamddiffyn eu hunain. Ond yn ol y
Galdaeg, y Syriaeg, a'r Arabaeg, dyfethid

hwy yn y coed gan fwystfilod rheibus.

Adn. '9. Ahsalom a gyfarfu â gweision

Dafydd yn eu hwyneh] Y rhai, yn ol gor-

chymyn Dafydd, a'i harbedasant ef, ac a rois-

ant iddo gyfle i ddianc. Ond er na ddaliasant

hwy ef, eto daliwyd ef gan ddwyfol ddialedd ;

canys ei ben ef a lynodd yn y dderwen—níiìW

ai gerfydd ei wallt liir, yr hwn a ymglymodd
am y tewfrig ; neu ynte gerfydd ei wddf, yr

hwn a lynodd rhwng dwy gangen o'r dderwen.

Felly 'yr oedd efe rhwng y nefoedd a'r

ddaear—M yn annheilwng o'r naill a'r llall.
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Wele, gwelais Absalom yn nghrog
mewn derwen.

11 A dywedodd Joab wrth y g\vr

oedd yn mynegu iddo, Ac wele, ti

a'i gwelaist ef ; paham nas tarew-
aist ef yno i'r llawr, ac arnaf fì roddi
i ti ddeg sicl o arian, ac un gwregys

?

12 A dywedodd ygr wrth Joab,
Pe cawn Ìbwyso ar fy llaw fil o sicl-

au arian, nid estynwn fy llaw yn
erbjai mab y brenin : canys gorch-
ymynodd y brenin lle y clywsom ni

wrthyt ti, ac wrth Abisai, ac wrth
Ittai, gan ddywedyd, Gwyliwch
gyffwrdd o neb á'r lianc Absalom.

13 Os amgen, mi a wnaethwn ffals-

der yn erbyn fy einioes : canys nid
oes dim yn guddiedig oddiwrth y
brenin ; tithau hefyd a safasit yn/?/

erbyn.

Gwthiwyd ef mor chwym i'r cyflwr hwn gan
garlamiad y nml, nes yr oedd wedi syfrdanu

;

ac aeth y mul ymaith odditano, gan ei adael

ef yno yn analluog i'wamddiftynei hun.
Adn. 10. yl rhyw mi] ü fiíwyr Dafydd ^-n

myddin Joab ; a çjanfu hyny—a welodd' y mul
yn carlamu ymaith dan y (Ìderwen, gan adaél

ei feistr yn grogedig ar ol.

Adn. Ìl. Faham nas tarewaist efyno i'r

llaior] Hyny yw, ei ladd ; ac arnafji rocldi

i ti—fel g^vobr am y weithred, cldcff sicl o

arian—neu oddeiitu £1 5s. o'n harian ni ; ac
un gioregys—sef gwregys milwraidd gorwych,
yr hwn oedd yn arwydd o anrhydedd mawr, ac

o ddyrchafiad i swydd yn y fyddin.

Adn. 12. Pe cawn hioyso ar fy llaio, t^'c.]

Pe rhoddesid yn fy llaw fil o siclau arian am
ladd Absalom, ni wnaethwTi hyny mewn an-
ufydd-dod i orchymyn y brenin.

_
Adn. 13. Os amgen] Neu pe buaswn yn

eì ladd ef ; mi a lonaethion ffalsder yn er-

hyn fy einioes—nid yn unig ymddygaswn
felly yn ffals neu dwyllodrus tuag at y brenin,
ond buaswn yn fforíFetio fy einioes fy hun
hefyd trwy anufyddhau i'w orchymjTi ef;
tithau hefyd a safasit yn fy erhyn—i'm cy-
huddo a'm cospi.

Adn. 14. Nid arhoaffel hngyda thi] Ni
threuliaf fy amsor i ymddyddan yn ofer gyda
thi, eithr mi a âf, ac a'i líaddaf èf fy hunan.
Ac a'u brathodd trioy galon Ahsàlom—fel

ag i'w ladd yn y fan : 'gwel ar adn. 15. Er y
dylasai Joab ufyddliau i orchymyn ei freniii,

eto yr oedd diogelwch y Uywodraèth yn gofyn
i Absalom gael ei dori y'maith. Ac hebhàw
hyny, yr oedd ei fywyd ef wedi cael ei ftbrftet-

io i'r gyfraith bedair gwaith bellach : (1) Am
lofruddio Amnon ei frawd. (2) Am greu
gwrthryfel yn y deymas. (3) Am godi arfau
yn erbyn ei dad ei hun, I)eut. xxi. 18, 21.

(4) Am orwedd gyda gordderchwragcdd ei

dad, Lef xviii. 29. Pylasai Absalom farw
er's talm dan law cyfia\\Tider; ac yn awr
daeth ei holl bechodau ar ei ben ef trwy law
Joab.

2 X

14 Yna y dywedodd Joab, Nid ar-

hoaf fel hyn gyda thi. Ac efe a
gymerth dair o bicellau yn ei law,
ac a'u brathodd trwy galon Absa-
lom, ac efe eto yn fyw yn nghanol
y dderwen.

15 A'r deg llanc y o'hai oedd yn
dwyn arfau Joab a amgylchynas-
ant, ac a darawsant Absalom, ac a'i

lladdasant ef.

16 A Joab a udganodd mewn ud-
gorn ; a'r bobl a ddychwelodd o
erlid ar ol Israel ; canys Joab a at-

taliodd y bobl.

17 A hwy a gymerasant Absalom,
ac a'i bwriasant ef mewn ífos fawr
yn y coed, ac a osodasant arno
garnedd gerig fawr iawn : a holl

Israel a Ôbisant bob un i'w babell.

18 ^ Ac Absalom a gymerasai ac

Adn. 15. A'r deg ìlanc'] Y rhai oedd}Tit

yn gweini yn neiUduol i Joab fel tywA'sog y
filwriaeth ; a amgylchynasant—y dderwen
lle yr oedd Absalom yn grogedig ; ac a'i lladd-

asant ef—y mae yn sicr nas gallai fod bywyd
ynddo ar ol i Joab frathu tair o bicelL'm trAvy

ei galon ef, adn. 14 ; a'r ystyr yma yw, iddynt

rwygo ei gorff ef â'u cleddyfau, yr hyn a fuas-

ai yn sicr o'i ladd cf pe buasai y pryd hyny yn
f\-w.

Adn. 16. A Joah a vdganodd meion ud-
gorn] I alw ei filwyr ei hun oddi'wrth dy-

wallt gAvaed. Efe a wyddai fod y g^^Tthryfel

bellach ar ben ar ol llacid Absalom, ac ni fynai

i filwyr twylledig Absalom ddyoddefychwaneg.
Adn. 17. Jìioriasant ef nmon ffos faior

yn y cocd] Ni farnent )-n ddoeth ddwyn ei

gorff drylliedig ef at ei dad, rhag i hyny ei

ofidio yn ormodol. Ac a osodasant arno
garncdd gerig faior iawn—i fod yn gofgrolofn

barhaus o'i bechod a'i warth ef, ac o gyfiawn

farn Duw amo. Fel hyn y triniodd yr Israel-

iaid gyrft" Acan a brenin Ai, a brcnhinoedd yr

Amonaid, Jos. vii. 2G, viii. 29, a x. 27, Càf-

odd Absalom mewn ystyr ei grogi, )t hon oedd

yn farwolaeth felldigedig ; ac wedi hyny ei

drywanu à phicellau a chleddyfau ; ac ^lia

me\\Ti ystyr ei labyddio, yr hon oedd gosp bri-

odol i fab cyndyn ac anufydd, Deut. xxi.

18—21. Dpved Adricomius fod y gamedd
hon i'w gweled yn ei ddyddiau ef, a bod yr

lioll ymdeithwyr, wrth fyned heibio, yn arfer-

ol o daflu careg yn ychwanegol arni, mewn
atgasrwydd at A\Tthryfel Absalom yn erbyn ei

áüà. Ä hoìl Israel a ffoisant hob un fio

hahell—i'w tai neu eu cartrefleoedd, i ochelyd

gwarth a chosp eu gwrthryfel.

Adn. 18. Ac Ähsaìom—a osodasai iddo

yn eifywyd golofn] I gadw i fyny ei enw;
er y buasai yn fwy anrhydeddus iddo fod ei

enw wedi ei gladdn mewn tragwyddol anughof.

Eithr h}Ti oedd cftaith y balchder a'r gwàg-
ogoniant a fuont yn brif achos ei ddinystr ef.

Yn nyffryn y hrcnin—lle a elwid fclly yn
agos i Jerusalem. Nid ocs fah qeniif i
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a osodasai iddo yn ci fywyd golofn,

yn nyffryn y brenin : canys efo a
ddywedodd, ISTid oes fab gcnyf i

wnenthnr coífa am fy enw : ac efe a
alwodd y golofn ar ei enw ei hun.
A hi a elwir Lle Absalom, hyd y
dydd hwn.

19 •{[ Yna Ahimaas mab Sadoc a
ddywedodd, G-ad i mi redeg yn awr,
a mynegu i'r brenin, ddarfod i'r Ar-
glwydd ei ddial ef ar ei elynion.

20 A Joab a ddywedodd wrtho ef,

Ni hyddi di yn genadwr y dydd
hwn, eithr mynegi ddiwrnod arall

:

ond heddyw ni byddi di genad, o

herwydd marw mab y brenin.

21 Yna y dywcdodd Joab wrth
Cusi, Dos, dywed i'r brcnin yr hyn
a welaist. A Chusi a ymgrymodd i

Joab, ac a redodd.
22 Yna Ahimaas mab Sadoc a

ddywedodd eilwaith wrth Joab,
Beth bynag a fyddo, gad i rainau,

atolwg, redcg, ar ol Ousi. A dy-

wedodd Joab, I ba beth y rhedi di,

wneuthur coffa am fy enw—bu iddo ef dri

mab, pen. xiv. 27 ; ond yr ooddynt naill ai

wedi marw, nen yute yn anaddas ac annheil-

wng, yn ei farn ef, i gadw i fyny ei enw, a'i

anrhydedd. Tybir yn gyíFredin eu bod wedi
marw ; ac iddo ef, yr hwn a geisiai fywyd ci

dad, gael fel hyn ei gospi â marwolaeth ei dri

mab ei huu. A hi a elioir Lle Absalom—
Heb. ' Llato Absalom ;' am ddarfod iddo ei

gwTieuthur ond odid â'i law ei hun, yn goíîad-

wriaeth o'i enw a'i fedrusrwydd. Llyd y dydd
hwn—pryd yr ysgrifenwyd }'r hanes yma. Yr
oedd yno golofn o fynor yn amser Josephus,

yr hon a elwid Colofn Absalom ; a danghosir

yno heddyw golofn ar ei enw ef, ond o wneu-
thuriad diweddar, wedi ei naddu o'r graig.

Adn. 19. Yrta Ahimaas mab Sadoc] Yr
offeiriad. Yr oedd cf yn awyddus am fod y
cyntafi fynegu i Dafyddddarfodi'r Arglwydd
ei ddial ef ar ei elynion, mewn rhan, o wir

gariad at Pafydd, ac hefyd i barotoi ei feddwl

ef yn raddol i glywed y newydd trwm am
farwolaeth ei fab.

Adn. 20. Ni byddi di yn yenadwr y dydd
lmrî\ Am nad yw yn gymhwys i ti, fel mab
i offeiriad, ddwyn y newydd galarus am farw-

olaeth mab y brenin ; ac ni thuedda hyny i

beri cymeradwyaeth i ti gyda'r brcnin. Eithr
myncyi ddiwrnod arull-—^an fyddai rhyw
ymwarcd arall wedi ei wneyd, neu ryw newydd
cysurus i'w fynegu.

Adn. 21. Yna y dywcdodd Joah wrth
Cusi] Tybia rhai oddiwrth ei enw mai Etli-

iopiad oedd y Cusi hwn, ond yn broselyt i'r

grefydd luddcwig, ac yn ymlynydd ffyddlon

wi-th Dafydd a'i achos, adn. 29. JJos, dyioed

iW hrenin yr hyn a welaist—wrtli liyn gellid

meddwl ei fod ef yn wyddfodol pan laddwyd
Absalom, neu o leiaf iddo ci wcled wedi ei

fy mab, gan nad oes gcnyt genad-
wriaeth addas ?

23 Ond beth bynag a fyddo (èb

efe) gad i mi redeg. A dywedodd
yntau wrtho, Rhed. Yna Ahimaas
a redodd ar hyd y gwastadedd, ac
a acth heibio i Cusi.

24 A Dafydd oedd yn eistedd
rhwng y ddau borth : a'r gwylied-
ydd a aeth ar nen y porth ar y mur
ac a ddyrchafodd ci lygaid, ac a
edrychodd ; ac wele,ryn rhedeg ei

hunan.
25 A'r gwyliedydd a wacddodd,

ac a fynegodd i'r brenin. A'r brenin
a ddywedodd, Os ei hun y mae efe,

cenadwriaeth sydd yn ei enau ef.

Ac efe a ddaeth yn fuan, ac a ncs -

aodd.
26 A'r gwyliedydd a ganfu r

arall yn rhedeg : a'r gwyliedydd a
alwodd ar y porthor, ac a ddywed-
odd, Wele, r arall yn rhedeg ei

hunan. A dywedodd y brenin, Hwn
hefyd sydd genad.

ladd, ac felly ei fod yn fwy addas i ddwyn y
genadwii i Dafydd na Ahimaas, yr hwn ni fu-

asai yn llygad-dyst : gwel ar adn. 22. A
Chnsi a ymgrymodd i Joab—o barch iddo ef

fel ei dywysog milwraidd, ac mewn diolch-

garwch iddo am ei anfon ar y genad\íTÌ hon

;

ac a redodd—â'i holl egni tua Mahanaim, i

fynegu y newydd i Dafydd.
Adn. 22. 1 ha hcth y rhedi di, fy mah .^]

Felly y geilw Joab ef o herM'ydd ei ieuenctid,

ac oblegid ei barch i'wrinweddau a'iffyddlon-

deb ef. Gan nad oes genyt genadioriaeth

addas—gan nad wyt wedi bod yn Uygad-dyst,

neu gan nad oes genyt ddim i'w fynegu ond
yr hyn a ymddiriedwyd i Cusi.

Adn. 23. Ond beih hynag afyddo] Fel

pe dywedasai, Cenad^maeth neu beidio, gad
i mi redeg—ac wrth ganfod ei daerineb can-

iataodd Joab ei ddymuniad ; fel pe dywedas-
ai, Gan mai rhedeg a fyni, rhed—ac felly efe a

redodd yn gynt na Cusi, gan ei basio ar y
ffordd.

Adn. 24. A Dafydd oedd yn eistedd

rhwng y ddau horth] Yn y cwrt, rhwng
portli y cwrt a phorth mur y ddinas, yn dys-

gwyl am newydd o'r rhyfel, Ymddengys fod

tr uwchben y porth olaf, i'r hwn yr esgynodd

y gwyliedydd i gael gweled yn mhellach.

Adn. 25. Os ei hun y mae efe, cenadwriaeth

syddyn ei enau ef] Y mae wedi ci anfon

gyda chenadwri, a hòno yn un dda ; canys pe

buasai yno lawer yn cydredeg, gallasai y brcnin

feddwl mai ffoi yr oeddynt rhag eu gelynion.

Adn. 26. A'r gwyliedydd aganfur arall

yn rhedeg] Yr hn addaetii i'r golwg cyn

"i'r blacnaf gyraedd at y portli ; a chan ei fod

yntau yn rhedeg yn unigol, casglodd y brenin

mai un yn dwyn newydd da oedd yntau hcfyd.

Adn 27". Fel rhediad Ahimaas mah Sadoc]
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27 A'r gwyliedydd a ddywedodd,
Yr ydwyf fi yu gweled rhediad y
blaenaf fel rhediad Ahimaas mab
Sadoc. A dywedodd y brenin, Gr
da yw hwnw, ac â chenadwriaeth
dda y daw efe.

28 Ac Ahimaas a alwodd, ac a

ddywedodd wrth y brenin, Hedd-
wch : ac a ymgrymodd i lawr ar ei

wyneb gerbron y brenin, ac a ddy-
wedodd, Bendigedig fyddo yr Ar-
glwydd dy Dduw, yr hwn a warch-
aeodd ar y gwr a gyfodasant eu
llaw yn erbyn fy argíwydd frenin.

29 A'r brenin a ddyweddodd, Ai
diangol y llanc Absalom ? A dy-
wedodd Ahimaas, Gwelais gythrwíi
mawr, pau anfonodd Joab was y
brenin, a'th was dithau, ond ni

wybum i beth ydocdd.
30 A'r brenin a ddywedodd, Tro

heibiü ; saf yma. Ao efe a drôdd
heibio, ac a safodd.

Yr hwn, fel yr ymddengys, ocdd yn hynod am
ei gyflymdra. Yr oedd y brenhinoedd gynt
yn cadw rhedegwyr cyflym ; a sonir am un a

redodd o Tyrus i Jerusalem, pellder o fwy na
chan miUdir, mewn 24 o oriau. Gior da yiü

hwnw—y mae cfe yn caru f}- lles, ac ani hyny
ni ddaethai efe â newydd drwg i'm trallodi.

Adn. 28. Ahimaas a alwodd] Cyn ei ddy-
fod yn hoUol i'r fan llc yr eisteddai y brenin.

Heddicch

!

—math ar gyfarchiad i^riodol \\rth

nesâu at benadur ; ac a ymgrymodd—mor
gjTited ag y daeth gerbron y brenin. Bcndig-
edigfyddo yrArglwydd dy Dduto, yr hwn a
warchacodd., ^c.—efé a briodolai y fuddugol-
iaeth ar elynion Dafydd i'r Arghvydd, nid i

Joab, a bendithiai yr Arglwydd yu ddifîuant

am dani
; yr hyn oedd yn brawf ei fod ef yu

'r da,' adn. 27-

Adn. 29. Ai diangol y llanc Absalom .?]

Yr oedd cymaint o deimlad tad yn Dafydd,
nes yr anngîiofiodd deimlad brenin ; ac yr oedd
diogelwch Absalom yn fwy ar ei feddwl na
diogelwch ei fyddin ei hun ; ac nis gallai efe

lawenychu yn y newydd am y fuddugoliaeth,

cyn cael gwybod a oedd ei fab yu ddiangol.

(rwelais gythrwfl mawr—nis gallwn foddwi ci

fod yncyfeirioat laddiadna clihiddiad Absalom
yn ueiUduol, ond dywedai rywbcth yn llo ateb

y brenin yn uniongyrclûoL Fan anfonodd
Jòab was y brenin—sef Cusi, yr hwu yr ym-
ddengys oddiyma ei fod yn perthyn i'r liys

;

a'thwas dithau—sef Ahimaasei hun, Ònd
ni wybiim i beth ydoedd—tybia rhai na
wyddai Ahimaas am farwolaeth Absalom, er

y gwyddai aui orchfygiad ei fyddin ef; a
barna ereill y gw}'ddai efe y cwbl, ond ci fod

yn dy\\edyd fel hyn \ìi lle bod yü. gludydd
newydd drwg i Dafydd.

Adn. 30. Tro heibio'] O'r neilldu, hyd
oni ddeuai y ceuadwr arall, fel y gallai y
brenin gydmhaiu geiriau y ddau, a deail

31 Ac wele, Cusi a ddaeth. A
dywedodd Cusi, Cenadwri, ar-

glwydd frenin : canys yr Arglwydd
a'th ddialodd di heddyw ar bawb a'r

a ymgyfododd i'th erbyn.
32 A dywedodd y brenin wrth

Cusi,A ddiangodd y llanc Absalom ?

A dywedodd Cusi, Fel y Uanc hwnw
y byddo gelynion fy arglwydd fren-

in, a'r holl rai a ymgj^fodant i'th

erbyn di er niwed i ti.

33 ^ A'r brenin a gyíTrôdd, ac a
aeth i fyny i ystafell y ^^orth, ac a
ylodd : ac fel hyn y dywedodd efö

wrth íyn.Qà ; O fy mab Absalom! fy

mab, fy mab Absalom ! O na buaswn
farw drosot ti, Absalom, fy mab, fy

mab!

PENNOD XIX.

Amyncgwyd i Joab, Wele, y brcn-
in yn ylo, ac yn galaru am

Absalom.

rhyngddynt pa fodd yr oedd pethau mewn
gwirionedd.

Adn. 31. Cenadwrit arglwydd frenin !]

Hyny yw, yr oedd ef wedi cael ei anfon yn
swyddogol o'r rhyfel gyda chenadwri at y
brenin ; ac yr oedd hòno yn gcnadwri dda yn
}^n ei dyb e'f, sef fod yr Arglwydd wedi cy-

meryd ei blaid ef, a maeddu ei holl elynion.

Adn. 32. A ddiangodd'y llanc Absalom ?]

Gwel ar adn. 20. Fel y llanc hwnw y byddo
gelynion fy arglwydd frenin—dull tyncr o
fynegu fod Absalom wedi ei ladd.

Adn. 33. A'r brenin a gyfjfródd] EfFeith-

iwyd mor gryf ar ci holl deimladau a'i nw}-d-

au, fel na >\naeth un }mholiad yn ngh}ìch
modd ei farwolaeth, na natur y fuddugoliaetli

;

ac a aeth i fyny i ystafcll y porth—yr hon
oedd yn y t\vr uwchbcn y porth, i ylo ac

ymofidio }aio wrtho ei hun : cto nis galíai efo

ymattal oddi^wrth ocheneidiau galarnadol wrth
iyued }"no, eithr clybuwyd ef yn llefain aJhm
ar hyd y ftbrdd, O fy mab Absaìoni : fy
mabyfy mab Absalom ! O nabuaswnfarw
drosot ti, Absalom,fy mab,fy mab! mae
mynychu y gciriau yn dangos cryfdcr ang-
herddol serchiadau y tad, a mawi-edd ci alar ar

ol ei fab. ünd eto nid teiuüad tadol yw y
cwbl a welir yma, eithr y mae }^ua fwy o'V

teiuüad crcfyddol ; can^s pau yr ystyriôm y
fath fachgcu drwg oedd Absalom, y mae yìi

anmhosibl cael rheswm dros y fath iaith alarus

ciddo Dafydd ond ar y dybiaeth ofnad\\ v ei

füd ef wcdi marw yn ei bechodau, a bod ci

cnaid yn dragwyddol goUcdig. A'r dymuniad
am gacl marw yn ci lc, a raid gael ei ogluro
yn uuig ar yr cgwyddor o barodrwydd y tad
i wyncbu angau, trwy ei fod mewn heddch á,

Duw, a'r gobaith y buasai arbcdiad bywyd y
mab yn rhoddi iddo yntau amser i etiifarhaii.

Diau mai hyn, yn ngliyda'r ystyriaoth mai
pechodau Dafydd ei hun a fuout yii achlvsur o
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2 A'r fuddugoliaeth a aeth j
dwthwn hwnw yn alar i'r holl bobl

:

canys clywodd y bobl y diwrnod
hwnw ddywedyd, dristâu o'r brenin
am ei fab.

3 A'r bobl a aethant yn lladrad-

aidd y diwrnod hwnw i mewn i'r

ddinas, fel pobl a fyddai yn myned
yn lladradaidd wedi eu cywilyddio
wrth ffoi ryfel.

4 Ond y brenin a orchuddiodd ei

wyneb ; a'r brenin a waeddodd á
Uef uchel, fy mab Absalom, Ab-
salom, fy mab, fy mab!

5 A Joab a ddaeth i mewn i'r t
at y brenin, ac a ddywedodd, Gwa-
radwyddaist heddyw wynebau dy
holl weision, y rhai a amdditfynas-
ant dy einioes di heddyw, ac einioes

dy feibion a'th ferched, ac einioes

dy wragedd, ac einioes dy ordderch-
wragedd

;

6 Gan garu dy gaseion, a chasâu
dy garedigion : canys danghosaist
heddyw nad oedd ddim genyt dy
dywysogion, na'th weision : o her-

wydd mi a wn heddyw, pe Absalom

arwain at farwolaeth Absalom, (gwél ar adn.

5,) oedd y prif achos o'r dirfawr dristwch a

deimlid ac a fynegid gan Dafydd yn y ddolef

uchod.

PEN. XIX. Adn. 1. A mynegivyd i Joab]
Ond odid gan Cusi, yr hwn a ddychwelasai i'r

gwersyll ar ol traddodi ei genadwri.

Adn. 2. A'rfîcddugoliaeth a aethy dwtlmn
liwnw yn alar i'r holl hobl\ Pan glywsant

am alar Dafydd ar ol ei fab, aethant hwythau
i alaru mewn cydymdeimlad âg ef, yr hyn a

roes attalfa ar eu gorfoledd am y fuddugoliaeth.

Adn. 3. A'r bohl a aethant yn lladradaidd—i'r ddinas] Aethant i Mahanaim, nid yn
amlwg a gorfoleddus, fel yr arferai buddugwyr
fyned ; ond yn ddirgelaidd a dirwysg, fel pe

buasent yn eu liystyried eu hunain yn euog o

droseddu gorchymyn y brenin trwy ladd ei

fab, ac yn ofni iddo ef eu gweled. Wedi eu

cywilyddio~-íeì pe buasent yn fíbi mewn cy-

wilydd ar ol eu gorclifygu gan eu gelynion.

Adn. 4. Ondy hrenin a orchuddiodd ei

wyneh] Yn ol arferiad galarwyr, fel pe na
buasai am weled neb o'i dywysogion, na cliael

ei weled gan neb. A'r hrenin a waeddodd—
a barliäai i waeddi yr un alarnad er pan glyw-

odd am farwolaeth ei fab y dydd o'r blaen
:"

gwel ar pen. xviii, 33.

Adn. .5. Gwaradwyddaist heddyw wyneh-
au dy holl weision] Trwy siomi eu gobeitli-

ion cyíiawn am glodydd a gwobrau, a'u trin

fel pe buasent wedi bod yn anflyddlon i'w

brenin ; y rhai a amddiffynasanl dy einioes,

^c.—canys y mac yn debyg, pe troisai y fudd-

ugoliaeth o du Absalom, y Uaddcsid Dafydd
ai'i holl deuhi.

fuasai fyw, a ninau i gyd yn feirw

heddyw, mai da fuasai hyìiy yn dy
olwg di.

7 Cyfod yn awr gan hyny, cerdda
allan, a dywed yn dêg wrth dy weis-

ion: canys yr wyf fi yn tyngn. i'r

Arglwydd, os tì nid âi allan, nad
erys neb gyda thi y nos hon ; a
gwaeth'fydd hyn i ti na'r holl ddrwg
a ddaeth i'th erbyn di o'th febyd
hyd yr awr hon.

8 Yna y brenin a gyfododd, ac a
eisteddodd yn y porth. A myneg-
wyd i'r holl bobl, gan ddywedyd,
Wele y brenin yn eistedd yn y porth.

A'r holl bobl a ddaethant o üaen y
brenin : canys Israel a ffoisai bob
un i'w babell.

9 ^ Ac yr oedd yr holl bobl yn
ymryson trwy holl Iwythau Israel,

gan ddywedyd, Y brenin a'n gwa-
redodd ni o law ein gelynion, ac efe

a'n gwaredodd ni o law y Philist-

iaid ; ac yn awr efe a ffôdd o'r wlad
rhag Absalom.

10 Ac Absalom, yr hwn a enein-

iasom ni arnom, a fu farw mewn

Adn. 6. Gangaru dy gaseion] Dy fab

gwTthryfelgar a'i blaid ; a chasdu dy garedig-

ion—sef nyni, y rhai a beryglasom ein bywyd-
au i'th amddifìyn ; canys danghosaist heddyio

—yn dy waith yn galaru mor fawr ar ol dy
fab gwrthryfelgar, heb -wTieyd dim sylw o neb

honom ni, nad oedd ddim genyt dy dywys-
ogion na'th loeision—nad oeddit yn gofalu

dim am fywyd na buddugoliaeth dy filwyr dy
hun, ond i ti gael Absalom yn fyw.

Adn. 7- Cyfod yn aivì-] Òddiar dy or-

weddfa ; cerdda allan—i borth y ddinas ; a
dywed yn dêg wrth dy weision—dangos dy
hun i'tîi filwyr, diolcha iddynt am eu gwas-

anaeth, a Uon-gyfarcha hwynt am eu llwydd-

iant. Canys yr wyf fi yn tyngu i'r Ar-
glwydd—gan gadarnhau ei fygythiad â'r llw

'difr'ifolaf ; 05 ti nid âi allan—i gydnabod )ti

ddiolchgar wasanaeth dy filwyr ; nad erys neb

gyda thi y nos hon—bydd i'th holl filwyr dy
'adael di ar unwaith, a thyngu ftyddlondeb ì

frenin arall, yr hyn a fydd yn fwy o goUed i

ti na dim a gyfarfu â thi erioed. Yr oedd y
cyfarchiad hwn i raddau yn . angenrheidiol, i

ddwyn y brcnin i ystyried ei lo a'i ddyled-

swydd, er ei fod ar y cyfan yn rhy lym.

Adn. 8. A mynegwyd i'r hoU hobl, ^c]
Fod Dafydd wedi rhòddi heibio ei alar am Ab-
salom, ac wedi dyfod i borth y ddinas i dder-

byn ei gyfeillion, ac i drin achosion fel arferoh

A'r hoU hobl a ddacthant o fiaen y hrenin—
i'w lon-gyfarch ef ar gaíiaeliad y fuddugol-

iaeth ddieddar, ac i dderbyn ci ddiolchgar-

wch yntau am eu gwasanaeth i'w brenin yn y
frwydr liòno. Canys Israel a ffoisai hoh un

i'w haheU—yn lladradaidd, ar ol clywed am
alar Dafydd', adn. 3. Neu gall fod ' IsraeV
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rhyfel : ac yn awr paham yr ydych
heb Bon am gyrchu y brenin dra-

chefn ?

11 ^ A'r brenin Dafydd a anfon-

odd at Sadoc ac at Abiathar yr
oífeiriaid, ganddywedyd,Llefer"wch
wrth henuriaid Juda, gan ddywed-
yd, Paham yr ydych chwi olaf i

ddwyn y brenin yn ei ol iV d?
canys gair holl Israel a ddaeth at y
brenin, hyd ei d.

12 Fy mrodyr ydych chwi ; fy

asgwrn a'm cnawd ydycli chwi : pa-

ham gan hyny yr ydych yn olaf i

ddwyn y brenin adref ?

13 Dywedwch hefyd wrth Amasa,
Onid fy asgwrn i a'm cnawd wyt ti ?

Fel hyn y gwnelo Duw i mi, ac fel

hyn y chwanego, onid tywysog y llu

fyddi di ger fy mron i jn lle Joab
byth.

14 Ac efe a drôdd galon holl wr

yma yn meddwl byddin a plileidwyr Absalom,

y rhai a ftbisent i'w pebyll ar ol colli y frwydr,

pen. xviii. 17.

Adn. 9, 10. Ac yr oedd yr lioll bobl\ A
fuasent gynt yn pleidio Absalom

; yn ymryson
trwy hoîl hoythau Israel—yn bcio eu giiydd

am bleidio Absalom yn erbyn Dafydd, yr hwn
a wnaethai g}^maint les iddynt ; ac am eu
bod mor hwyrfrydig yn awr, ar ol i Absalom
farw, i gyrchu Dafydd adref i'r orsedd.

Adn. 11. A'r brenin Dafydd a anfonodd
at Sadoc ac at Abiathar yr offeiriaid] Y
rhai oeddynt yn Jerusalcm, ac yn bleidwyr
iddo ef hyd, ond yn ddirgel hyd farwolaeth

Absalom. Lleferwch lurth henuriaid Jìida
—trwy fod Dafydd o'u llwyth hwy, ac wedi ei

eneinio yn frenin ar eu Uwyth hwy yn gyntaf,

efe a ryfeddai eu bod hwy yn olaf bawb i'w

ddwyn ef yn ol i'w frenhindy i Jerusalem.

Canys gair holl Israel—neu ddymuniad ac

awydd yr holl Iwythau ereill am ei gael ef yn
ol i'r orsedd ; a ddaeth at y brenin hyd ei 'd
—cyrhaeddodd y newydd am hyny gíustiau y
brenin yn ei d yn Mahanaim.

Adn. 12. Fy mrodyr ydych chiui\ O'r un
llwyth -^fy asgwrn a'm cnaicd—y mae llawer

o honoch yn berthynasan agos i mi : ac am
hyny dylasech chwi fod yn fwy awyddus na
neb i'm cyrchu adref : gwel ar pen. v. 1.

Adn. 13. Dywedioch hefyd lorth Amasa]
Yr hAvn a fuasai yn dywysog llu Absalom yn

y gwTthryfel. Onid fy asgiurn i a'm cnaiod
wyt ii ?—sef nai Dafydd fab ei chwaer : gwel
ar pen. xvii. 25. Fel hyn y giuìielo Duio i mi
—math ar Iw difrifol i sicrhau y gmiai efe nid
yn nnig faddeu i Amasa, ond hefyd ei dder-
chafu ef i'r swydd uwchaf yn y fyddin yn lle

Joab. Yr oedd Joab wedi coUi ffafr Dah'dd
trwy amrai bethau, megys llofruddio Abner
yn fradychus, Uadd Absalom yn greulon, a by-
gwth Dafydd ei hun wedi hyny ; ac yr oedd
>Ti dda gan Dafydd gael y cyfle hwn i ddar-

Juda, fel calon un gr ; a hwy a
anfonasant at y brenin, gan ddyiued-
yd, Dychwel di a'th holl weision.

15 Felly y brenin a ddychwelodd,
ac a ddaeth i'r lorddonen. A Juda
a ddaeth i Gilgal, i fyned i gyfarfod
â'r brenin, i ddwyn y brenin dros
yr lorddonen.

16 ^ A Simei mab Gera, mab
Jemini, yr hwn oedd o Bahurim, a
frysiodd, aca ddaeth iwaered gyda
gwi' Juda, i gyfarfod á'r brenin
Dafydd.

17 A mil o wr o Benjamin oedd
gydag ef ; Siba hefyd gwas t>' Saul,
a'i bymtheg mab a'i ugain gwas
gydag ef : a hwy a aethant dros yr
lorddonen, o flacn y brenin.

18 Ac ysgraff a aeth drosodd i

ddwyn trwodd dylwyth y brcnin, ac
i wneuthur yr hyn í'yddai da yn ei

olwg ef. A Simei mab Gera a

ostwng Joab, ac ennill Amasa a holl Israel i'w
bleidio ef yn fwy diysgog.

Adu. 14. Ac efe a dródd galon holl wr
Jiida] Dywed Chandler a'r rabbiniaid ludd-
ewig mai Ämasa a'u trôdd hwynt ; ond y mae
yn debycach mai Dafydd a oíygir, yr íiwn a
effeithiodd ar galonau holl wr Juda trwy y
genadwri heddychlon uchod. A hwy a an-
fonasant at y Lrenin—i'w wahodd efi ddy-
chwelyd i Jerusalcm, gan addaw y öyddlon-
deb cywiraf iddo rhagUaw.
Adn. 15. Felly y brcnin a ddychwelodd]
Mahanaim, i fyned dros yr lorddouen ; a,

Juda a ddaeth i (ÍUgal—cyn goiphwyso. Ond
gan fod Gilgal oddeutu 4 milìdir o du y gor-
llewin i'r lorddonon, rhaid i beuaethiaid' Juda
fyned gymaint a hyny yn mhellach na Gilgal,
i'r dyben i'w ddwyn ef drosodd. Modd bynag,
y mae yn debyg iddynt hwy ai-os yn Gilgal
nes i'r brenin ddyfod atynt yno, adn. 40.

Adn. 16. ^'1 'Simei mab Gera] Yr hwn
oedd yn melldithio Dafydd wrth iddo tìbi o
Jerusalem, pen. xvi. 5, &c. ; afrysiodd—gan
ei fod ef wedi sarhau y brenin yn y íath fodd,
efe a gasglai yn ddoeth nas gallai ef gael un
gobaith am faddouant, oddieithr iddo fod yn
un o'r rhai cyntaf i ddwyn y brenin yn ol.

Adn. 17. A mil wr Benjamin oedd
gydag ef] Y rhai a gymerth Simoi i ddang-
os i'r brenin ei fawredd a'i awdurdod ei hun,
a'r wasanaeth a allai efe ei rhoddi i'r brenin
os maddeuai efe iddo, ac nas gallai ei gospi heb
anfoddloni Uawer o'i ddoiliaid ei hu"n. Siba
hefyd gioas t Saul—yn ymwybodol ddarfod
iddo dwyllo Dafydd, 'ac

" ymddwyn vn an-
nghyfiawn tuag at ei feistr Mephibosoth,
(gwol ar pen. xvi. 1—i,) ac yn ofni i'r cwbl
ddyfod bellach i'r golwg, afwTÌadai ennill
ftafr Dafydd tnvy fod yn mysg v rhai cruiaf
i'wresawu efadref. 'A h'wy—seí Simôi a'i

1,000 ofilwyr, a Sibaa'i 35 o wr; a aethant
dros yr lorddoneìi—i gyfarfod'â'r bi-euin yi^

ochr ddwyreiniol iddi.
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syrthiodd gcrbron y brenin, pan
ddaeth efo dros yr lorddonen

;

19 Ac a ddywedodd wrth y bren-
in, îsTa ddannoded fy arglwydd i mi
anwiredd, ac na chofia yr hyn a
wnaeth dy was yn anwir y dydd yr
aeth fy arglwydd frenin o Jerusa-
lem, i osod o'r brenin hyny at ei

galon.
20 Canys dy was sydd yn cydna-

bodbechu ohonoffì: ac wele, daeth-
ym heddyw yn gyntaf o holl d
Joseph, i ddyfod i waered i gyfarfod
â'm harglwydd frenin.

21 Ac Abisai mab Serfiah a ateb-

odd, ac a ddywedodd, Ai o herwydd
hyn ni roddir Simei i farwolaeth,

am iddo felldithio eneiniog yr Ar-
glwydd ?

22 A dywedodd Dafydd, Beth
sydd ìraìa wndwyf^ chwi, meibion

Adn.18. Ac ysgraff aaeth drosodd] Rhyw
fath ar gwch llydan, yn cael ei lusgo ond odid

yn ol ac yn mlaen gan wr Simei a Siba, ger-

fydd rhíiííau ; i cldwyn trioodd dylwyth y
brenin—sef ei wragedd a'i blant, y rhai ni

allent rydio yr afon, ac i gario unrhyw beth

arall a fyddai da yn ei olwg ef A Simei mab
Gera a syrthiodd gerbron y brenin—i ofyn

yn ostyngedig am faddeuant ganddo am ei

regi a'i felldithio mor dost
;
pan ddaet\ efe

dros yr lorddonen—hyny yw, pan aeth Simei

drosodd i'r ochr ddwyreiniol at Dafydd.

Adn. 19. Na ddannodedfy arglwydd i mi
anwiredd] Sef yr am\iredd neu y pechod o'i

felldithio ef yn d'diachos, pen. xvi. 5, &c. ; ac

na chofia yr hyn a wnaeth dy was yn amoir
—fel ag i ddiai arnaf am dano ; eitlu' maddeu
ac annghofia y cwbl.

Adn. 20. Canys dy was sydd yn cydnabod
bechu honof fi] Yr wyt' yn cyfaddef_ fy

mhechod o'th tìaen, ac yn ngwydd dy weision

di a'm gweision inau ; ac wele, daethyrn

heddyw yn gyntaf o holld Joscph—felly y
gelwid weithiau holl Israel, i'w gwahaniaethu

oddiwrth Juda, Salm lxxx. 1. Er mai Ben-
jaminiad o d Saul oedd Simei, eto efe a

wyddai nad oedd dim yn y cymeriad hwnw i'w

gymhell ef i ftafr Dafydd ; ac am hyny y mae
yn ymgyfenwi ar enw Joscph, anwyl frawd

Benjamin.
Adn. 21. Ahisai mab Scrfiah] Yr un

gr ag afynasai dori pen Simci panyr oedd yn
melldithio Dafydd, pcn. xvi. 9. Ai o hcrwydd
hyn ni roddir Simei ifarioolaetlif—a ydyw
ei gyfaddefiad ddarfod iddo felldithio eneiniog

yr Arglwydd, yn ddigon o iawn am ei dros-

edd fel na roddid ef i farwolaeth?

Adn. 22. Beth sydd i mi a wnelwyf â
chwi, meihioìi Serfiuh ?] Ymddengys oddi-

yma fod Joab yn cyduno á'i fraw d yn hyn
;

fel y byddych i mi yn wrthiüynebwyr—trwy
geisio ganddo ef ladd Simei, yr hyn ni fuasai

yn ddim anrhydeddna lles iddo ef yu ngìiyfrif

y bobl. A Toddir i farwolaeth hcddyio ncb

Serfiah, fel y byddych i mi yn
wrthwynebwyr heddyw ? a roddir i

farwolaeth heddyw neb yn Israel ?

canys oni wn i, mai heddyw yr yd-
imjf fi yn frenin ar Israel ?

23 A'r brenin a ddywedodd wrth
Simei, Ni byddi di farw : a'r brenin
a dyngodd wrtho ef.

24 ^[ Mephiboseth mab Saul hefyd
a ddaeth i waered i gyfarfod â'r

brenin ; ac ni olchasai efe ei draed,
ac ni thorasai ei farf, ac ni olchasai
ei ddillad, er y dydd yr aethai y
brenin hyd y dydd y daeth efe dra'

chefn mewn heddwch.
25 A phan ddaeth efe i Jerusalem

i gyfarfod â'r brenin, yna y dywed-
odd y brenin wrtho ef, Paham nad
aethost ti gyda mi, Mephiboseth ?

26 Ac efe a ddywedodd, Fy ar-

glwydd frenin, fy ngwas a'm twyll-

yn Israel—ar ddiwrnod o lawenydd cyífred-

inol ? a fydd i ryw deulu yn Israel gael achos

i alaru, trwy roddi neb i farwolaeth heddyw
am ddim a basiodd yn ystod y gwrthryfel ?

Yr oedd yn ddoethineb i Dafydd beidio

gwrando ar gynghor y brodyr hyn, pe amgen
buasai holl Israel yn ymbellhau oddiwrtho,

gan ofni y cospai efe hwythau yr un modd pan
gai amser cyfaddas. Oni wn i mai heddyw
yr ydwyffi ynfrenin ar Israel—ac felly fod

genyf fi awdurdod i gospi neu faddeu, fely

gwelwyf yndda? Efe a wyddai ei fod yn
frenin nid ar Juda yn unig, ond ar holl Israel

hefyd ; ac am hyny efe a benderfynai yn
ddoeth y cai ei serch tadol ef gyraedd atynt

oll. Pan yr oedd Duw wedi bod mor dru-

garog ato ef ei hun, fel ag i faddeu ei bechod,

a'i ddwyn yn ol i'r frenhiniaeth, ni fynai efe

ymddangos yn ddialgar ar Simei.

Adn. 23. Ni byddi di farw] Y pryd

hyny, nac yn ystod bywyd Dafydd : gwel ar

1 Bren. ü. 8, 9, 36—46. A'r brenin a
dyngodd wrtho ef—na roddid ef i farwolaeth

ganddo ef.

Adn. 24. Mephiboseth mab Saul] Ilyny

yw, ei wyr ef, mab Jonathan, pen. iv. 4 ; a
ddaeth i waered i gyfarfod â'r brenin—nid

at yr lorddonen, fel y gwnaethai Simei a

Siba ; eithr o'i d ci hun yn Jerusalem, i d
y brenin yno, ar ol iddo ef gyraedd adref ; ac

ni olchasai cfe ei draed, S;c.—fel yr arferid

gwneyd er glanweithdra ac iechyd, yr hyn
ydoedd arwydd oglur o'i ddwfn alar ef oblegid

adfyd a ftoedigaetli y brenin ; er y dydd yr

aethai y brenin—ar ftb o Jerusalem, pen. xv.

16—18 ; hyd y dydd y daeth efe drachefn

—adref mewnlieddwch,yr hyn oedd rai wyth-

nosau o lciaf Yr oedd ei farf hir, a'i draed

a'i ddillad budron, yn brawf amlwg o anwir-

edd tystiohieth Siba am dano ef, \)Ci\. xvi. 3.

Adn. 25. raham nad acthosl ti yyda nd,

Mejìhibosclh?] Efo a ofynai hyn, am na4

aUai gysoni tystiohietli Siba â'r arwj'ddion

galar a'welai yÌi ymddanghosiad Mophibasoth.
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odd i : canys dywedodd dy was,
Cyfrwyaf i mi asyn, fel y marchog-
W3'f arno, ac yr elwyf at y brenin

;

herwydd cìoíí! yio dy was.
27 Ac efe a enllibiodd dy was

wrth fy arglwydd frenin ; ond fy

arglwydd frenin sydd fel angel

Duw : am hyny gwna yr hyn fyddo
da yn dy olwg.

28 Canys nid oedd holl d fy nhad
i ond dynion meirw gerbron fy ar-

glwydd y brenin ; eto tydi a osodaist

dy was yn mhlith y rhai oedd yn
bwyta ar dy fwrdd dy hun : pa gyf-

iawnder gan hyny sydd i mi bellach

i waeddi mwy ar y brenin ?

29 A'r brenin a ddywedodd wrtho,
1 ba beth yr adroddi dy faterion yn
mhellach ? dywedais, ti a Siba rhen-
wch y tir.

Adn. 26. Fÿ ngwas d'm üoyllodd i\ Yr
oedd Mephiboseth wedi gorchyinyn i Siba

gyfrwyo asyn i'w gario cf at Dafydd, gan ei

fod yn rhy gloíF i allu cerdded ; ond yn Ue
hyny, efe a'i cyfr\vyodd iddo ei hun, ac a aetli

ymaith gydag anrhegion i hudo y brenin, fel y
g-welsom pen. xvi. 1—4.

Adn. 27. Ac efe a cnllibiodd dy was]
Trwy ddywedyd ddarfod i mi aros yn Jeru-

salem me\\Ti dysgwyliad am y freuliiniaeth.

Ondfy arglwyddfrenin syddfel angel Duw
—o ran deall a doethineb i allu gwahaniaethu
rhwng enllib a ffaith, rhwng celwydd a gwir-

ionedd : gwel ar pen. xiv. 17, 20. Am hyny
—gan dy fod yn gallu treiddio trwy y dyben-
ion a lywodraethent fy ngwas a minau

; gwna
yr hynfyddo da yn dy olwg—yr wyf yn ym-
ostwTig yn dawel 1 ddoethineb ac uniondeb dy
fam.
Adn. 28. Canys nid ocdd holldfy nhad

i ond dynion meiì'w] Neu yn haeddu marw-
olaeth, trwy i Isboseth mab Saul geisio cy-

meryd y frenhinaeth oddiar Dafydd, pen. ii.

8, &c. Yr oedd nid yn unig fy etifeddiaeth,

ond fy mywyd hefyd wedi ei íForftetio, ped
ymddygesit ti fel y gwna brenhinoedd ereiU
at dyìwyth eu cydymgeiswyr gelyniaethus.

Uio tydi a osodaist dy was yn mhlith y rhai
oedd yn hwyta ar dyfiordd—)ti yr anrhyd-
edd mwyaf : gwel ar pen. ix. 7—13. Pagyf-
iawnder gan hyny sydd i mi hellach—nexi pa
hawl sydd genyf yn ngwyneb hyn i ofyn i'r

brenin am amddiffyn fy anrhydedd, neû ddy-
chwelyd fy etifeddiaeth ?

Adn. 29. Iha beth yr adroddi dyfaterion
yn mhellach] Am y niweidiau a wnaethai ei

dylwyth ef i'r brenin, a'r cymwynasau a
gawsai yntau gan y brenin, neu am roddi ei

eiddo ef i Siba ? Ti a Siha rhenwch y tir—
caiff y tir ei ranu rhyngot ti ac yntau, yn ol

fy ngorchynayn cyntaf, pen. ix. 10 : rhaid
iddo ef a'i feibion ei lafurio, a chael hanner v
cynyrch am eu g-wasanaeth, fel o'r bLaen, a
rhoddi yr hanner arall i ti. Y mae yn hawdd
casglu oddiwrth yr atebiad hMn eiddo Da-

30 A Mephiboseth a ddywedodd
wrth y brenin, le, cymered efe y
cwbl gan ddyfod fy arglwydd frenin
i'w d mewn heddwch.

31 ^ A Barsilai y G-ileadiad a
ddaeth i waered o Rogelim, ac a
aeth dros yr lorddonen gyda'r
brenin, i'w hebrwng ef dros yr
lorddonen.
3â A Barsilai oedd hen iawn, yn

fab pedwar ugain mlwydd : efe oedd
yn darparu lluniaeth i'r brenin tra

yr 3^doedd efe yn Mahanaim ; canys
gr mawr iawn oedd efe.

33 A'r brenin a ddywedodd wrth
Barsilai, Tyred drosodd gyda mi, a
mi a'th borthaf di gyda mi yn
Jerusalem.

34 A Barsilai a ddywcdodd wrth
y brenin, Pa faint yw dyddiau blyn-

fydd, ei fod ef jti canfod diniweidrwydd Äle-

phiboseth, a'i hygoeledd ei hun yn credu Siba,

ac am liyny ni fedrai oddef cìywed son am
dano. Hefyd, nid oedd ganddo ef amser yn
Q.\\t i chwilio yn mhellach i'r aclios ; a'r cbl
a allai ei wneuthur yn bresenol oedd ei adfer

ef i'r etifeddiaeth, a'i adael ef a Siba fel yr
oeddjTit ar y cyntaf, nes y cai efe hamdden i

chwilio i me^ra yn mhellach. Pa mor feius

bynag ocdd ymddygiad Siba at Mephiboseth,
yr oedd ef wedi bod yn ôyddlon a defnyddioí
iawn i Dafydd ; a'i gollfamu efyn ei absenol-
deb, fel y gAvnaed â Mephibosetli, a fuasai yn
weithred fyrbwyll a ôbl, ac yn deb\'g o arwâin
i ganlyniadau chwerwon yn ngh) flwT ansef •

ydlog presenol y deymas.
Adn. 30. le, cymered efe y cwhT] Yr oedd

Mephiboseth yn foddlon i Siba gael yr holl

etifeddiaeth, fêl yr oedd Dafydd yn èi f^T-

bwylldra wedi ei rhoddi iddo, gan fôd y brenin
wedi dyfod i Jerusalem yn fuddugoliaethus a
llwyddiannus. Nid oedd yn bosibl i Mephi-
boseth roddi pra\\-f Ua^raach na hyn o'i fldd-
londeb i'w frenin.

Adn. 31. Barsilaiy Gileadiad] Gwel ar
pen. xvii. 27 ; a ddaeth i tcaered Rogelim—i hebrs^ng Dafydd dros yr lorddonen, ac
jTia i ddychwelyd i'w fangre ei hun.

Adn. 32. A Barsilai oedd hen iatcn] Wedi
cyraedd y bh-nyddoedd a addewsid hyd }ti

nod ìgryfderl Salm xc. 10. Gii'r mawr ian
oedd efe—nid j-n unig mevra cj-foeth a hael-
ioni, trwy yr hj-n y darparodd êfe luniaeth i'r

brenin a'i deuhi yn ystod eu flc)edig-aeth, pen.
xvii. 28, 29 ; ond heíyd mewn synwyr a duw-
ioldeb, fel y gallwn feddwl.

Adn. 33. Tyred drosodd gyda mi] Nid
yn unig dros yr lorddonen, ond drosodd i

Jerusalem, i dreulio gweddül ei oes yn mhalas
y brenin. Efe a ewyllysiai ad-dalu iddo gar-
edigrwydd mor fawr.

Àdn. 34. Pafaint yw dyddiau hhptydd'
oedd fy einioes i, Sfc] Ÿr oedd efe eísioes

I

yn 80 mlwydd oed, a gwyddai oddiwrth ei

henaint a'i ainl wendidau nas gallai fyw lawcr
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yddoedd fy eiiiioes i, fel yr elwn i

fyny gyda'r brenin i Jerusalem.
35 Mab pedwar ugain mlwydd

yclwyf fì heddyw : a wn i ragoriaeth

rhwng da a drwg? a ddichon dy
was di archwaethu yr hyn a fwytaf,

ncu yr hyn a yfaf ? a glywaf fì bell-

ach lais cerddorion a cherddoresau ?

paham gan hyny y bydd dy was
mwyach yn faich ar fy arglwydd
frenin ?

36 Dy was a â ychydig tuhwnt i'r

lorddonen gyda'r brenin : a phaham
y talai y brenin i mi gyfryw daled-

igaeth.

37 Gad, atolwg, i'th was ddych-
welyd yn fy ol, fel y byddwyf marw
yn fy ninas fy hun, acfel y^m cladd-

er yn meddrod fy nhad a'm mam

:

ac wele,Cimham dy was,efe a â dros-

odd gyda'mharglwydd frenin,agwna
iddo yr hyn fyddo da yn dy olwg.

38 A dywedodd y brenin, Cim-

yn hwy ; ac am hyny nid oedd wiw iddo ef

feddwl am fyned i Jerusalem, ac yntau mor
agos i derfyn ei oes.

Adn. 35. A ivn i ragoriaeth rhiong da a
druH) f\ Sef rhwng bwydydd a diodydd da a

drwg. Nid oedd gan ddanteithion a phlescrau

llys ddim swyu iddo ef yn yr oedrau hwnw

:

yr oedd ei olwg, ei glyw, a'i archwaeth, wedi
pylu gan henaint, fel nas gallai y bwydydd a'r

gwinoedd mwyaf danteithiol, na'r gerddor-

iaeth bereiddiaf, fod o ddim hyfrydwch iddo

ef. Paham çjan hyny y hydd dy toas di

mioyaeh yn fcdeh ?—trwy y byddai raid

cadw gweision a moi-wynion i weini iddo fel

hen r gwael a mcthiedig.

Adn. 36. Di/ toas a â yehydig tuhwnt i'r

lorddonen] Cyn troi yn ol, i ddangos fy ym-
lyniad wrthyt a'm serch atat : a j^haham y
talcd y brenin i mi gyfryw dcdedigaeth—ag
a fyddai fy nghynal yn y llys, gan na wnaeth-

ym ddim mwy na'm dyledswydd i fy mlien-

adur?
Adn. 37. Gad, atolwg, i'th loäs ddychwel-

yd yn fy oI\ Ar ol i mi fyned dros yr lor-

ddonen gyda tlii
; fel y byddwyf rnario ynfy

ninasfy hun—yn Rogehm, oddeutuT miUdir

o du y gogledd-ddwyrain i Mahanaim ; ac fel
y'm cladder yn meddrod fy nhad a rnam—
ìfcl hyn, er ei fod yn hen r, nid ocdd ei serch

mabaidd wedi lieneiddio. Wele, Cimham dy
was—neu, fel y mae yn y Syriaeg a'r Arab-

aeg, 'Cimhamfy mah ;' ac feily y gellir casglu

oddiwrth 1 Br'en. ii. 7- Hliag iddo ymddangos
yn rhy ddifoes wrth wrthod cynygiad tirion y
brenin, ofe a ddymuna iddo gymeryd ei fab

gydag cf, a gwneyd iddo fel y gwelai yn dda.

Adn. .38. Cimham a â gyda mí] Cydsyn-
iodd Dafydd i gymcryd y mab i Jerusalem yn
Uo y tad, gan addaw gwneyd iddo beth bynag
a geisiai ei dad. Yn mhcn cannoedd flyn-

yddau wedi hyn cawn le a elwid ' Trigfa

ham a â gyda mi, a mi a wnaf iddo
ef yr hyn fyddo da yn dy olwg di :

a pheth bynag a erfyniech di arnaf
fì, mi 2üi gwnaf erot.

39 A'r holl bobl a aethant dros yr
lorddonen. Y brenin hefyd a aeth
drosodd : a'r brenin a gusanodd
Barsilai, ac a'i bendithiodd ef ; ac
efe a ddychwelodd i'w fangre ei

hun.
40 Yna y brenin a aeth i Gilgal,

a Cimham a aeth gydag ef. A holl

bobl Juda a hebryngasant y brenin,

a hanner pobl Israel hefyd.
41 ^ Ac wele, holl wr Israel a

ddaethant at y brenin, ac a ddywed-
asant wrth y brenin, Paham y llad-

rataodd ein brodyr ni, gwr Juda,
dydi, ac y dygasant y brenin a'i dy-
Iwyth dros yr lorddonen, a holl wr
Dafydd gydag ef ?

42 Ac atebodd holl wr Juda i

wr Israel, Oblegid câr agos yiu y

Cimham, yn agos i Bethlehem,' Jer. xli. 17

;

a chan mai dinas Dafydd oedd Bethlehem,

meddylir iddo roddi rlian o'i drefdadaeth ei

hun yno i Cimham, er mwyn Barsilai.

Adn. 39. A'r brenin a gusanodd Barsilaí]

Ar ol dyfod dros yr lorddonen ; ac a'i hen-

dithiodd ef—yr oedd y cusan yn arwydd o

gyfeillgarwch mynwesol wrth ymadael, a'r

fendith oedd weddi ar i Dduw ei Iwyddo a'i

fendithio.

Adn. 40. A holl bohl Judä] Yr oedd hen-

uriaid a blaenoriaid llwyth Juda wedi ymgy-
nuU yn gyífredinol yn Gilgal, er mwyn heb-

rwng y brenin oddiyno i Jerusalem ; a hanner
pohl 'lsrael—neu ran honynt yn unig, sef o'r

llwythau ereiU : gwel adn. 16, 17- Nid oedd

pobl Israel wedi eu gwahodd fel pobl Juda,

adn. 11—13 ; ac naill ai ofnent fyned heb eu

gwahodd, oblegid eu gwrtliryfel diweddar

;

neu ynte ni chawsant wybodaeth amser ei

ddychweliad ef adref.

Adn. 41. TIoll loyr Israel a ddaethant at

y brenin] Sef y rhan arall o honynt, y rhai

nid acthent allan i Gilgal : ymddengys iddynt

glywed erbyu hyn fod y brenin ar y ffordd

adrcf, ac iddynt fyned allan i'w gyfarfod ef

pan yr oedd yn ymyl Jerusalem. Fàham y
lladraiaodd einhrodyrni, gior Juda, dydi?

—paham yr aethant hwy allan fel hyn i'th

gyfarfod di heb roddi hysbysrwydd i ni, y rhai

ocddym mor awyddus a hwythau i'th gyrchu

di a'th dylwyth adref ?

Adn. 42. Ohlegid cár agos yw y brenin i

ní] Yr oedd efe o'i llwyth hwy, ac yn per-

tliyn yn agos i hawer o honynt, adn. 12, 13

;

ac yr oedd ei lys brenhinol ef yn Jerusalem, o

fewn cu terfynau hwy ; ac am hyny yr oedd

yn ryiosymol i'r brenin ddysgwyl mwy oddi-

wrtliynt hwy nag ereilL A fwytasom ni

ddim ar draul y brenin—wrth fyncd allan

i'w gyfarfod, nw wrth ddyfod gydag ef yn ol?
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brenin i ni : paham gan hyny y dig-

iasoch chwi am y peth hyn ? a fwyt-

asom ni ddim íiv draul y brenin ?

neu a anrhegodd efe ni âg anrheg?
43 A gwr Israel a atebasant wr

Juda, ac a ddywedasant, Deg rhan
sydd i ni yn y brenin ; hefyd y mae
i ni yn Dafydd fwy nag i chwi : pa-

ham gan hyny y diystyraist fi ? onid
myfì a ddywedais yn gyntaf am
gyrchu adref fy mrenin ? Ac ym-
adrodd gwr Juda oedd galetach

nag ymadrodd gwr Israel. .

PENNOD XX.

AC yno y dygwyddodd bod gr i'r

fall, a'i enw Seba, mab Bichri,

gr o Jemini ; ac efe a udganodd
mewn udgorn, ac a ddywedodd, Nid

Neu a anrhegodd efe ni âg anrheg ?—a oedd
genyin ni oiwg ar hunan-elw? Yn mliell

oddiwrth hjTiy, yr oeddynt wedi ymgynal yn
hollol ar eu traul eu hunain, heb ddim gan-

ddynt mewn golwg ond dangos parch i'r bren-

in, ac amcan i lesâu y wlad.

Adn. 43. Deg rhan sydd i ni yn y brenin]

Neu yn hytrach ' yn j frenhiniaeth,' fel y
mae PatricÌc ac ereiU yn ei ddarllen. Dywed-
ent deg, ac nid icnarddeg, am mai deg ílwyth

oeddynt hwy, trwy fod Simeon yn cael ei gyf-

rif gyda llwyth Juda, lle yr oedd ei etifedd-

iaeth ef, Jos. xix. 1 ; neu ynte am fod Eph-
raim a Manasse, meibion Joseph, yn cael eu
cyfrif megys un Uwyth, fel y gwneirweithiau.

Hefyd y mae i ni yn Dafydd fwy nag i

chwi—' fwy o hawl nag sydd genych chwi,'

fel y mae yn y Saesonaeg. Am un hawl ag
oedd gan Juda yn eu brenin, yr oedd ganddynt
hwy ddeg ; ac am hyny tybient y dylasai
Juda ymgynghori â hwy, a rhoddi y flaenor-

iaeth iddynt yn yr achos. Paham gan hyny
y diystyraist fi—tnv'y gyrchu y brenin heb
wybod i mi ? Hyn a ddywedai yr un ag yd-
oedd fel genau dros y deg llwyth. Onid myfi
a ddywedais yn gyntaf am gyrchu adref fy
mrenin?—^gwel ar adn. 10, 11. Acymadr-
odd gwr Juda—sef yr hyn a ddywedasant
hwy ond odid mewn atebiad i hyn, er nad ad-
roddir ef yma ; oedd galetach nag ymadrodd
gwr Israel—yn fwy sarhaus a ciiwerw ; neu,
fel y tybia rhai, yn fwy pwysig a chryf, trwy
fod ganddynt fwy o reswm o'u tu, adn. 42.
Ond trwy na ddywedodd Dafydd ddim i hedd-
ychu y ddw^ý- blaid, tybiodd gwr Israel ei fod
ef yn ochri gyda gwr Juda ; ac am hyny
torodd allan wrthryfel newydd, fel y gweìwn
yn y bennod nesaf.

PEN. XX. Adn. 1. Ac yno] Lle y bu y
ddadl uchod rhwng gwr Israel a gwr Juda

;

y dygwyddodd bod gwr iW fall—Saes. 'gr
1 Belial ;' Aya diwerth a drygionus, yr hwn a
geisiai ymysgwyd oddiwrth iau yr awdurdod
gwladol : gwel ar Deut. xiii. 13, 1 Sam. ii. 12,
a XXX. 22. Seba, mab Bichri, gwr o Jemini
—neu Iwyth Benjamin ; ac felly efe a ym-

2 Y

oes i ni ddim rhan yn Dafydd, nac
etifeddiaeth i ni yn mab Jesse

:

pawb i'w babell, O Israel.

2 Felly holl wr Israel a aethant

i fyny oddiar ol Dafydd, ar ol Seba
mab Bichri : ond gwr Juda a lyn-

asant wrth eu brenin, o'r lorddonen
hyd Jerusalem.

3^ A daeth Dafydd i'w d eî

hun i Jerusalem ; a'r brenin a gy-
merth y deg gordderchwraig a ad-

awsai efe i gadw y t, ac a'u rhodd-
es hwynt meicn cadwraeth, ac a'u

porthodd hwynt ; ond nid aeth efe i

mewn atynt hwy : eithr buant ýn
rhwym hyd ddydd eu marwolaeth,
yn byw mewn gweddwdod.

4 % Yna y dywedodd y brenin
wrth Amasa, Cynull i mi wr Juda

ofidiai am ddarfod trosglwyddo y frenhiniaeth

oddiwi-th Saul a llwyth Benjamin, i Dafydd a

llwyth Juda. JEfe a udganodd meivn udgorn
—i"d}Tiu Israel ôddiwrtií Dafydd, ac i gasglu

plaid iddo ei hun, a hjTiy cyn i Dafydd gy-
raedd i Jerusalem, adn. 2. Nid oes i ni ddim
rhan yn Dafydd—trwy fod llwA-th Juda yn
hòni y brenin hwn iddynt eu lìunain ; nac
etifeddiaeth i ni—deg ]lw)i:h Israel, yn mab
Jesse—enw o ddirmyg ar Dafydd, fel pe na
buasai ef ddim ond (Ìyn cyffredin, ac annheil-

wiigofodyn frenin arnjTit hw>'. Pawb i'io

babell, Olsrael—i ystyried yno beth a wnaent,

a phwy a ddewisent yn frenin iddynt eu Imn-

ain. Neu, na foed i ni hebrwng Dafydd ddim
vn mhellach tua Jemsalem, ond aed pob un
adref yn awT, fel y gaUom ddyfod yn nghyd
dracliefti i ddewis brenin newydd.

Adn. 2. Felly holl wýr Israel a aethant i

fyny oddiar ol Dofydd] Yn lle mj-ned adref,

áaríu i'r rhan fwyaf o'r Israeliaid ag oeddynt
wyddfodol ymlynu wrth Seba ; ond gior
Juda a lynasant icrth eu brenin—ni chilio'dd

neb honynt hwy oddiwrth Dafydd, ond ar-

weiniasant ef yn íFyddlon adref i Jerusalem.

Adn. 3. A daeth Dafydd i'io dÿ ei hun i

Jerusalem] Yn Ilwyddiannus, ar ol bod ar

ffo ond odid lawer o wythnosau ; a'r brenin a
gymerth y deg gordderchwraig a adawsai
efeigadwyt—gwel ar pen. xv. 16; ac a'it

rhoddeshwynt mewn cadicraeth—mewnrhyw
adeilad allan o'r Uys, lle y treuliasant weddill

eu hoes me'n-n cyflwr o weddwdod, ac eto

mewn bywioliaeth ragorol. Nis gallai y brenin

yn hawdd eu hysgaru hwynt, ac nis gallent

Ìiwythati heb hyny briodi gwr ereill ; nis

galiai efe chwaitii fyned i me^™ atynt Ìiwy,

am eu bod wedi eu halogi gan ei fab ; ac nis

gallai eu cospi, am nad oedd bai amynt hwy,
trwy mai eu treisio a wnaed ; a buasai eu
gollwng yn rhyddion, yn adnewyddu y goffad-

wriaetii am aflendid Absalom.
Adn. 4. Yna y dywedodd y brenin wrth

Amasa] Yr hwn yr addawsai efe ei ^vneyd

yn dywysog y IIu, pen. xix. 13. CynuU i mi
wr Juda erbyn y trydydd dydd—ond odid

trwv genadau yn udganu mewn iidgym trwy
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erbyn y trydydd dydd ; a bydd
dith.au yma.

6 Felly Amasa a aetli i gymül
Juda : ond efe a drigodd yu hwy
na'r amser terfynedig a osodasai efe

iddo.

6 A dywedodd Dafydd wrth Ab-
isai, Seba mab Bichri a'n dryga ni

ynwaeth nag Absalom: cymer di

weision dy arglwydd, ac erlid ar ei

ol ef, rhag iddo gael y dinasoedd
caerog, ac ymachub o'n golwg ni.

7 A gwr Joab, a'r Cerethiaid, y
Pelethiaid hefyd, a'r holl gedyrn, a
aethant ar ei ol ef; ac a aethant
allan o Jerusalem, i erlid ar ol Seba
mab Bichri.

8 Fan oeddynt hwy wrth y maen
mawr sydd yn Gribeon, Amasa a aeth
o'u blaen hwynt. A Joab oedd wedi
gwregysu ei gochl oedd am dano,

ac arni yr oedd gwregys â chleddyf

yr holl Iwyth ; a hydd dithau yma—i fod yn
ben arnynt.

Adn. 5. Ond efe a drigodd yn liwy naW
amser terfynedig'\ Neu y tridiau a nodesid

iddo, naill ai o esgeulusdra a diofalwch ; neu

o herwydd fod tridiau yn rhy fach o amser i

gynuU yr hoU bobl ; neu am nad oedd gwr
Juda yn foddlon i wasanaethu dano ef, yr

hwn oedd wedi bod mor ddiweddar yn blaen-

ori yn ng^vrthryfel Absalom.
Adn. 6. A dywedodd Dafyddwrth Ahisai\

Nid wrth Joab, rhag iddo ef trwy hyny ad-

ennill ei swydd, a digaloni Amasa, a pheri i'r

bobl amau ftyddlondeb Dafydd yn ei addewid

i Amasa : ond y mae y Syriaeg a'r Arabaeg

yn darllen Joab, ac nid Abisai. Seba mab
Bichri a'n dryga ni yn ^oaeth nag Absalom
—os caiíF efe amser i gasglu byddin, trwy fod

Israel wedi ymchwerwi trwy gael eu cythruddo

gan wr Juda. Cymer di lueision dy ar-

glwydd—sef gwarchawdlu y brenin, a'r mil-

wyr rheolaidd a gedmd bob amser mewn
parodrwydd ; ac erlid ar ei ol ef—cyn iddo

gael amser i gymeryd y dinasoedd caerog, ac

ymnoddi ac ymgyfnerthu ynddynt.

Adn. 7- A gwr Joab] Yn debygol dan
arweiniad Abisai, er fod Joab hefyd yno, adn.

8 ; a'r Cerethiaid, ^c.—gwel ar pen. viii. 18,

a XV. 18.

Adn. 8. Pan oeddynt hwy wrth y maen
•mawr sydd yn Gibeon] Sef wrth golofn a

godesid gan rywun yn goíFadwriaeth o ryw
ddygwyddiad. Yr oedd Gibeon yn sefyll

oddeutu 9 miUdir o du y gogledd-orlle\vin i

Jerusalem. Amasa a aeth d'u blaen hwynt
—yn dywysog ar y Uu, trwy iddo gyfarfod à'r

gwarchawdlu a'r milwyr rheolaidd yn Gibeon.

A JoaJb oedd wedi gwregysu ei gochl—canys

nid oedd ganddo ef yn awr un arfogaeth am
dano, namyn gwisg gyffredin milwr, wedi ei

rhwymo am dano â gregys, wrth yr hwn yr

oedd cleddyf yn crogi ar ei glun mewn gwain.

Aphan gerddai efe—i gyfarch gwell i Amasa

wedi ei rwymo ar ei Iwynau ef yn
ei wain ; a phan gerddai efe y
cleddyf a syrthiai.

9 A dywedodd Joab wrth Amasa,
A luyt ti yn Uawen, fy mrawd ? A
llaw ddeau Joab a ymaflodd yn
marf Amasa i'w gusanu ef.

10 Ond ni ddaliodd Amasa ar y
cleddyf oedd yn llaw Joab : felly efe

a'i tarawodd ef âg ef dan y bummed
ais, ac a ollyngodd ei berfedd ef i'r

llawr, ac nid ail darawodd ef; ac
efe a fu farw. Felly Joab ac Ab-
isai ei frawd a ganlynodd ar ol Seba
mab Bichri.

11 Ac un o weision Joab oedd yn
sefyll yn ei ymyl ef, ac a ddywedodd,
Pwy bynag a ewyllysio yn dda i

Joab, a phwy bynag sydd gyda Da-
fydd, eled ar ol Joab.

12 Ac Amasa oedd yn ymdry-
baeddu mewn gwaed yn nghanol j

fel tywysog y llu
; y cleddyf a syrthiai—

trwy ei fod yn fwriadol wedi ei osod yn y fath

fodd yn y wain fel ag i syrthio o honi ar sy-

mudiad penodol o'i gorft'; ac feUy, trwy i'w

gleddyf syrthio o hono ei hun, ac nid cael ei

dynu allan gan Joab, nid ofnai Amasa ddim
perygl wrth iddo ei weled ef yn ei godi oddiar

y ddaear â'i law aswy. Meddylir i Joab ei

hun syrthio yn fwriadol wrth fyned at Amasa,
ac i'r cleddyf trwy hyny lithro aUan o'r wain.

Adn. 9. A loyt tiyn llawen, fy mrawd9]
Ymddanghosai hyn fel cyfarchiad cyfeillgar,

yn yr hwn y gofynai am, ac y dymunai ei

iecliyd a'i Iwyddiant ef A llaio ddeau Joab
a ymafiodd yn marf Amasa i'w gusanu ef—
tra yr oedd y cleddyf yn ei law aswy i'w dry-

wanu. Y mae yn deilwng o sylw mai jfarf
yn gyfíì-edin, ac nid y dyn, a gusenir hyd
heddyw yn y gwledydd dwyreiniol : gwel

D'Arvieux.

Adn. 10. Ond ni ddaliodd Amasa ar y
cleddyf] Fel ag i"w amddiffyn ei hun rhag-

ddo; acfelly efe a'i taraioodd ef âg efdan
y btimmed ais—sef yn ei ymysgaroedd dan ei

asenau, nes y syrthiodd ei berfedd ar y ddaear;

ac nid ail darawodd ef—am nad oedd achos,

trwy fod y cyntafyn darawiad augeuol. Felly

Joab ac Abisai eifrawd a ganlynodd ar ol

Seba—fel tywysogion y llu, gan adael celan

Amasa yno dan ofal un o'r milwyr. Fel hyn
dyrchafiad Amasa a fu yn achlysur o'i farw-

olaeth ef

Adn. 11. Ac un o loeision Joah oedd yn
sefyll yn ei ymyl ef] Sef yn ymyl corff

Amasa, ar ol i Joab ac Abisai fyned ymaith.

Pwy bynag a ewyllysio yn dda i Joah—fel

tywysog y fyddin yn Ile Amasa ; a phwy
bynag syddgyda Dafydd—yn erbyn Sebaa'i

gyd-wrthryfelwyr ; eled ar ol Joab—heb ym-
rwystro o achos marwolaeth Amasa. Y mae
yn debyg ei fod yn dywedyd fel liyn yn ol

gorchvmyn Joab, yr hwn yn gyfrwys a gysyllt-
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Xo2bh yn gwarchm

brif-ffordd. A phan welodd y gr
yr holl bobl yn sefyll, efe a symud-
odd Amasa oddiar y brif-ffordd i'r

maes, ac a dafiodd gadach arno, pan
welodd efe bawb a'r oedd yn dyfod
ato ef yn sefyll.

13 Pan symudwyd ef oddiar y
brif-ffordd, yr holl wr a aethant ar

ol Joab, i erlid ar ol Seba mab
Bichri.

14 ^ Ac efe a dramwyodd trwy
holl Iwythau Israel i Abel, ac i Beth-
maachah, ac i holl leoedd Berim : a

hwy a ymgasglasant, ac a aethant
ar ei ol ef.

15 Felly y daethant hwy, ac a
warchaeasant arno ef yn Abel Beth-
maachah, ac a fAvriasant glawdd yn
erbyn y ddinas, yr lion a safodd ar

y rhagfur : 'a'r holl bobl y rhai oedd
gyda Joab oedd yn curo y mur, i'w

fwrw i lawr.

ai enw y brenin cfyda'i enw ei hun, i'r dyben i

ennill y bobl yn fwy o'i blaid.

Adn. 12. Àc Amasaoeddynymdrybaeddu
mewn givaed] Sef yn ei waed ei hiin, ac heb
fod eto yn hollol farw ond odid. A phan
W£lodd y gibr yr holl hobl yn sefyll—i ed-

rych ar yr olyjîfa erchyll, yn lle myned rhag-

dd>Tit ar ol Joab ; efe a symudodd Amasa
oddiar brif-ffordd i'r maes—yn lle i'r olwg
ar ei gelan ef gynhyrfu cydymdeimlad yn y
bobl, ac attal gwasanaeth y brenin ; ac a dafì-

odd gadach arno—i'w guddio o olwg y rhai

a aent heibio wedi hyn : ac y mae yn debyg
iddo guddio ei waed ef ar y fíbrdd, trwy roddi

Uwch arno.

Adn. 13. Yr holl wr a aethant ar ol

Joah] Heb aros dim ar y flfordd, gan na
wyddent hAvy am y llofruddiaeth.

Adn. 14. 'Ac efe] Sef Siba, a dramìcyodd
trwy holl hoythau Israel—i godi plaid }-n

erbyn Dafydd ; iAbel, ac i Beth-maachah—
neu • i Abel-Bethmaachah,' fel ei gelwir yn yr
adnod nesaf, i'w gwahaniaethu oddÌA\Tth le-

oedd ereill a elwid Abel, ac i arwyddo mai
hon oedd yr Abel hòno yn nherfyn gogleddol

Caanan, tua'r rhan hòno o Syria a elwid Ma-
achah, pen. x. 8. Ac i holl leoeâd Bcrim—
Saes. 'a'r holl Beriaid^ sef trigolion Beeroth
yn llwyth Benjamin, fel y tybia rhai. Ond
gan nad j-^y hyn yn synwyr da, Houbigant a'i

cyfieitha, 'I Abel-Bethmaachah, lle y casgl-

wyd yr holl Beriaid ato ef.' Y Lxx a'i cyf-

ieithant, 'I Bethmaachah ; a'r holl rai anfodd-
og a aethant ar ei ol ef.'

Adn. 15. Felly y daethant Moy] Sef Joab
a'i fyddin, i warchae ar Seba a'i fyddin yn
Abel-Bethmaachah ; ac a fwriasant glaiodd
yn erbyn y ddinas—ymddengys mai yr ystyr
yw, iddynt godi tiir cyfuwch â rhagfur y
ddinas, oddiar yr hwn y gallai y saethyddion
a'r arwestrwyr (slingers) gadw y trigolion

ymaith, tra yr oedd y lleill o'r gwarcliaewyr
yn tynu y mur i lawr.

2 SAMUEL XX. ar Seha.

16 % Yna gwraig ddoeth o'r ddi-

nas a lefodd, Clywch, clywch : dy-
wedwch, atolwg, wrth Joab, IS'esâ

hyd yma, fel yrymddyddanwyf á thi.

17 Pan nesâodd efe ati hi, y wraig
a ddywedodd, Ai ti yw Joab ? Dy-
wedodd yntau, le, myfi. A hi a ddy-
wedodd wrtho ef, Gwrando eiriau

dy lawforwyn. Dywedodd yntau,
Yr ydwyf yn gwrando.

18 Yna hi a ddywedodd, Hwy a
lefarent gynt, gan ddywedyd, Diau
yr ymofynant âg Abel : ac felly y
dybenent.
19 Myfi wyf un o heddychol ffydd-

loniaid IsraeL yr wyt ti yn ceisio dy-
fetha dinas a mam yn Israel: paham
y dyfethi di etifeddiaeth yr Ar-
glwydd ?

20 A Joab a atebodd ac a ddywed-
odd, Na ato Duw, na ato Duw, i mi
na dyfetha na dinystrio.

Adn. 16. Yna gicraig ddoeth o'r ddinas]

Yr hon ond odid oedd ei Ih'wodraethyddes

:

neu yr oedd hi o ran synw^T ^-n debyg i'r

wraig Tecoah, (pen. siv. 2, &c.,) Abigail,

(1 Sam. XXV. 18, &c.,) ac amrai ereill jTi Is-

rael. Cìywch, clyioch !—gwaeddai yn groch

fcl hyn oddiar ben y mur, i dynu sylw gwr
Joab, y rhai a geisient dori ad%vy trwy y rhag-

fur. Nid ymddengys ddarfod i neb o lor y
ddinas geisio ammodau hcddwch ; ond ' un
u-raig ddoeth a waredodd y ddinas.' Ni ìt
eneidiau amwahaniaeth ystlen. Y mae llawer

calon wrol yn Uetya yn mynwes benyw : ac

nid yw trysor doethineb yn llai gAverthfawr

am ei fod yn nghadw yn y Uestr gwanaf.

Adn. 17. Yr yduyf yn gu-rando] Ni
ddiystyrodd Joab hi am mai g\\Taig ydoedd ;

eithr, fel gr doeth, efe a wrandawodd ami
yn astud.

Adn. 18. Diau yr ymofynant âg AbeT\

Hi a ddechreua trwy ganmol dinas Abel-

Bethmaachah fel un 'ddiarebol enwog, er cjTi

cof, am ddoethineb, ac am roddi bam iawn ar

bethau. Fel pe dywedasai, Nid yw y ddinas

hon, yr hon yr wyt ti ar fedr ei dyfetha, yn
un wael a dirmygus ; eithr y mae mor an-

rhydeddus a chlodfawr am ei doethineb, fel

pan gvfodai rhyw annghydfod yn mhlith rhai

o'r cvmvdogion, yr arferent ddywedyd yn
ddiareboi, ' Nyni a ofynwn farn a cliynghor

gwvr Abel o berthynas iddo, ac a safwn at eu
cylafareddiad hwy ;' ac felly yr oedd pob

pìaid yn cael boddlonrwydd, a dadleuon eu
dybenu. Ond yn nghyfieithiad I'remelliìts a

Castelio deallir fod y wraig yn arwyddo ddar-

fod i wr dinas Abel ddywedyd^yn nechre j
gwrthryfel, y g^vnai y rhai oedd yn dyfod i'w

her' yn ymofyn neu ymgynghori ù hwy, ac

felly ddybenu yr ymrafael : gwel Peut. xx. 10.

Àdn. 10. Myfi u-yf un hcddychol fydd-
lcniaid Israeì] Hi a lefara yn enw yT hoU
ddinas, yr hon oedd o ysbryd heddychol, ac a

fuasai \-a fFvddlon i Dafvdd vn rstod y gwrth-
'

'
'
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Tair Uynedd o newyn 2 SAMUEL XXI. yn achos y Oiheoniaid,

21 Nid felly y mae j peth: eithr

gr o fynydd Ephraim (Seba mab
Bichri dan ei enw) a ddyrchafodd ei

law yn erbyn y brenin, yn erbyn Da-
fydd. Ehoddwch ef yn unig, a mi a
âf ymaith oddiwrth y ddinas. A
dywedodd y wraig wrth Joab, Wele,
ei ben ef a fwrir atat ti dros y mur.

22 Yna y wraig o'i doethineb a

aeth at yr holl bobl. A hwy a dor-

asant ben Seba mab Bichri, ac ai'i

taflasant allan i Joab. Ac efe a
udganodd mewn udgorn; a hwy a

wasgarwyd oddiwrth y ddinas, bob
un i'w pabellau. A Joab a ddych-
welodd i Jerusalem at y brenin.

23 ^ Yna Joab oedcl ar holl lu-

oedd Israel; a Bennaiah mab Jehoi-

ada ar y Cerethiaid, ac ar y Peleth-

iaid;

24 Ac Adoram oedd ar y dreth; a
Jehosaphat mab Ahilud yngofiadur;

25 Sefa hefyd yn ysgrifenydd; a
Sadoc ac Abiathar yn oífeiriaid;

26 Ira hefyd y Jairiad oedd ben-
llywydd yn nghylch Dafydd.

PEJSTNOD XXI.

Abu newyn yn nyddiau Dafydd
dair blynedd olynol. A Dafydd

a ymofynodd gerbron yr Arglwydd.
A'r Arglwydd a ddywedodd, O her-
wydd Saul, ac o herwydd ei d
gwaedlyd ef y mae liyn ; oblegid
lladd o hono ef y Gibeoniaid.

2 A'r brenin a alwodd am y Gib-
eoniaid, ac a ymddyddanodd â
hwynt; (a'r Gibeoniaid hyny nid
oeddynt o feibion Israel, ond o

ryfel diweddar. Yr wyt ti yn ceisio dyfetha
dinas a 'mam yn Israel—neu fam-ddinas,

yr hon yr oedd llawer o drefi yn ymddibynu
ami, ac yn ddarostyngedig iddi. Paham y
dyfethi di etifeddiaeth yr Arglioydd'?—sef

dinas ag ydoedd yn rhan o'r wlad a roddasai

yr Arglwydd i'w bobL
Adn. 20. Ka ato Duiu, na ato Duw .']

Efe a ddybla y geiriau,i ddangos fod yn mhell

o'i feddwl ef ddinystrio y ddinas, ond iddo

gael Seba allan.

Adn. 21. Nid felly y mae y petli\ Nid
dyfetha y ddinas yw fy amcan, ond dal gelyn

y brenin Dafydd. Rhoddwch ef yn unig—
canys gwyddai Joab y darfyddai y gwrthryfel

yn y fan ar ol rhoddi Seba i fyny, heb dywallt
gwaed neb o'r Israeliaid a hudv/yd ganddo.

WeUy ei ben ef afwrir atat ti dros y mur—
hi a addawai hyn nid yn unig ar gyfrif yr aw-
durdod ag oedd ganddi hi yn y ddinas, ond
hefyd am y gwyddai mor ofnus oedd y trigol-

ion, y rhai a wnaent unrhyw beth i achub eu
dinas,

Adn. 22. Yna y wraig oH doethineh a
aeth at yr holl hobT\ Galwodd henuriaid y
ddinas yn nghyd, a llefarodd wrthynt gyda
doethineb mawr am gais gyfiawn Joab, a'r

Íierygl o'i gwrthod ; ac felly cytunasant o un
ryd i dori pen Seba, a'i daflu dros y mur i

Joab. Ac efe a udganodd mewn uclgorn—
yn arwydd i'r milwyr beidio drygu y muriau
mwyach, ond myned adref i randir llwyth

Juda, yr hwn oedd fwy na chan milldir oddi-

yno.

Adn. 23. Yna Joah ocdd ar holl luoedd
Israel} Yn dywysog yr holl fyddin. Yr
oedd efe wedi lladd Araasa, ac ymaflyd yn y
swydd hon fel cynt : a'r fath oedd ei gryfder

ef yn bresenol, a'r wasanaeth a wnaethai efe

ì'r llywodraoth trwy ddarostwng gwrthryfel

Seba, nes yr oedd y brenin yn gorfod ei oddef
ef ; ac ni feiddiai ei alw ef i gyfrif am ci lof-

ruddiaethau heb beryglu diogolwch y Ilyw-

pdraeth trwy ryfel gartrwfol. Ä Benaiah mab

Jehoiadah ar y Cerethiaid—gwel ar pen. viii.

18.

Adn. 24. Adoram oedd ar y dreth] Yn
brif drysorydd, neu ' Ganghellwr y Trysorlys,'

fel y galwn ni ef ; a Jehosaphat mah Ahilud
yn gofiadur—pa swydd a ddaliai efe o'r blaen,

pen, viii. 16.

Adn. 25. Sefa hefyd yr ysgrifenydd] Sa-

raiah yw enw yr ysgrifenydd yn pen. viii. 17

:

ac naill ai yr un gr yw hwn dan enw arall,

neu ynte yr oedd hwnw yn awr wedi marw,
neu gael ei ddiswyddo. A Sadoc ac Ahiathar
yn offeiriaid—neu archoffeiriaid : gwel ar

pen. viii. 17-

Adn. 26. Ira hefyd y Jairiad oedd ben-

llywydd yn nghylch Dafydd\ Bi gyfaill

mynwesol, a'i brif-gynghorwr yn ei holl ach-

osion pnrsanol a neiUdual, fel yr oedd Ahito-

phel gynt. Ond y mae yr Hebraeg yn ei alw

yn offeiriad Dafydd, ac felly y gwna y Lxx,

y Yulgate, y Syriaeg, a'r Arabaeg. Y mae
yn debyg ei fod yn fath o gapelwr teuluaidd

i'r brenin.

PEN. XXI, Adn. 1. A bu newyn yn
nyddiau Dafydddair hlynedd olynol] Bem-
ir yn gyfíredin i'r newyn hwn gymeryd Ue yn
hir cyn gwrthryfel Absalom, er nad adrodd-

wyd am dano hyd yn awr. A Dafydd a ym-
ofynodd gerhron yr Arglwydd—dichon fod

Dafydd, yn ystod y flwyddyn gyíitaf a'r ail,

yn priodoli yr adfyd hwn i achosion naturiol

;

ond yn y drydcdd flwyddyn, ar ol deaU mai

barn oedd yr ymweliad hwn, efe a ymofjtiodd

â Duw, ond odid trwy yr Urim a'r Thummim,
i gael gwybod yr achos o hono : a mynegwyd
yn ebrwydd iddo mai o achos Saul a'i d
gwacdlyd yr ocdd y gosp hon ar y wlad._

Ohlegid lladd o hono efy G^iheoniaid—y rhai

y gwnaethai Josua a thywysogion y gynuU-

eidfa gyfammod â hwy trwy Iw i'w cadw yn
fyw : gwel ar Jos. ix. Ni chrybwjdlir yn yr

ysgrythyrau pa bryd y Iladdodd Saul liwynt,

nac yn mha le, oddieitlir fod rhai o honynt yn

cael eu Uadd gvda*r offeiriaid vn ninas Nob,
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Crogi êaîth o 2 SAMUEL XXI. feìhion Saul.

weddill yr Amoriaid ; a meibion
Israel a dyngasai iddynt hwy : eto

Saul a geisiodd eu lladd hwynt, o
serch i feibion Israel a Judah ;)

3 A Dafydd a ddywedodd,wrth y
Gibeoniaid, Beth a wnaf i chwi ? ac
â pha beth y gwnaf gymod, fel y
bendithioch chwi etifeddiaeth yr
Arglwydd ?

4 A'r Gibeoniaid a ddywedasant
wrtho, JSTi fynwn ni nac arian nac
aur gan Saul, na chan ei d ef : ac
ni fynwn ni ladd neb yn Israel. Ac
efe a ddywedodd, Yr hyn a ddy-
wedoch chwi, a wnaf i chwi.

5 A hwy a ddywedasant wrth y
brenin, Y gr a'n dyfethodd ni, ac

a fwriadodd i'n herbyn, i'n dinystr-

io ni rhag aros yn un o derfynau
Israel,

lle yr oeddynt yn ' gymynwyr coed ac yn \ve-

hynwyr dwfr ' at wasanaetli y tabernacl, Jos.

ix. 27 : gwel ar 1 Sam. xxii. 18, 19. Ond y
mae yn debyg mai am ryw ddinystr mwy
cyífredinol o honynt y cospwyd y wlad â'r

newyn hwn, er fod yr ysgrythyr yn ddystaw
am dano.

Ada. 2. A'rbrenina alwodd aniy Gibeon-
iaid] Sef rhai o'r gweddiU a ddiangasant o

law Saul ; a'r Gibeoniaid hyny nid oeddynt
o feibion Israel—o waedoliaeth, er eu bod yn
broselytiaid i grefydd Israel er's oddcutu 400 o

flynyddoedd ; eithr gweddiU oeddynt o'r hen
Ganaaneaid, y rhai oU a elwir weithiau yn Am-
ORiAiD. A 'Saul a geisiodd eu lladd hwynt—íel gweddiUion yr hen Ganaaneaid, y rhai

y gorchymynesid eu dyfetha ; o'i serch ifeib-

ion Israel a Juda—fel y gallent hwy berchen-
ogi y pedair dinas a berthynai i'r Gibeoniaid,
Jos. ix. 17.

Adn. 3. Beth a wnafi chwi] Am y niwed
a wnaeth Saul i'ch pobl ? ac âpha bethygwnaf
gymod—fel ag i droi yniaith y newyn ag syd'd

wedi disgyn yn farn ar y wlad ? Fel y ben-
dithioch chîoi etifeddiaeih yr Arglicydd—fel

y gweddient hwy am fendith yr Arglwydd ar

y tir a roddasai efe yn etifeddiaeth" i' bobl
Israel. Tybia Josephus, pan hysbysodd Duw
yr achos o'r newyn, ddarfod iddo fynegu hefyd
y byddai jddo gael ei symud, os gwnai efe 'yr

hyn a geisiai y Gibeoniaid.

Adn. 4. Nifymon ni nac arian nac aur]
Am nad oedd arian ac aur ya iawn digonol am
y goUed a ddyoddefasent îiwy trwy law Saul
a'id gwaedlyd ; ac ni fymon ni íadd neb yn
Israel—oddieithr rhai o deulu Saul, adn. 6.

Ond y mae rhai yn ei gyfieithu, ' Ac nìpher-
tfiyn i ni ladd neb ;' gan eu bod yn y fath

gyflwr gaethiwed, iel nad oedd yn oddefol
iddynt hwy gyflaArai yr imig ad-daledigaeth
briodol, sef gwaed am waed. Yn unol à hyn
dywed Dafydd, y gwnai ef iddynt yr hyn a
ddywedent.
Âdn. 5. Y gwr a'n dyfethodd ni] Sef

Saul: gwel ar adn. 1, 2.

6 Ehodder i ni saith o wr o'i

feibion ef, fel y crogom ni hwynt i'r

Arglwydd yn Gibeah Saul, dewis-
edig yr Arglwydd, A dywedodd y
brenin, Myfì aV rhoddaf.

7 Ond y brenin a arbedodd Me-
phiboseth, fab Jonathan, fab Saul,
o herwydd llw yr Arglwydd yr hwn
oedd rhyngddynt hwy, rhwng Da-
fydd a Jonathan mab Saul.

8 Ond y brenin a gymerth ddau
fab Rispah merch Aiah, y rhai a
ymddug hi 1 Saul, se/ Armoni-a
Mephiboseth ; a phum mab Michal
merch Saul, y rhai a blantodd hi i

Adriel mab Barsilaiy Maholathiad:
9 Ac efe a'u rhoddes hwynt yn

llaw y Gibeoniaid ; a hwy a'u crog-
asant hwy yn y mynydd gerbron yr
Arglwydd: a'r saith hyn a gyd-

Adn. 6. Rhodder i ni saith o wýr o'i

feibion ef] O'i hiliogaeth ef, sef o'i blànt a'i

\vyrion
; fely crogom ni hwynt i'r Arglw^dd

—nid i foddhau ysbryd dialgar o'r eiddj-nt eu
hunain, ond i anrhydeddu cyfiawnder Duw,
ac i ddyhuddo ei lid ef yn erbyn y wlad, am
greulondeb a \\Tiaed iddynt yn groes i'r cvf-
ammod a sicrhawyd trwy Iw. Ond geilir

gofyn, 'Os dyfethodd Saul y bobl hyn vn
grocs i Iw a sicrhawyd ya enw yr ArgÌwv-dd,
paham y cospid ei blant a'i \vyrion ef o'r her-
wydd?' I hyn gellir ateb ar sail dda, nad
am euogrwydd Saul y cospwyd hwy, ond am
eu heuogrwydd ou hunain, fel cyflawnw\T ei
orchymyn creulon ef ar y Gibeoniaid, fel y
gallent gael eu meddiannau iddynt eu íiunain
oes i oes; canys priodolir y pechod hwn nid

yn unig i Saul, ond hefyd i'w 'd gwaedlyd
ef,' adn. 1. Yn Gibeah Saul—sef yn "ei

gartref ef ; ac yr oedd eu crogi hwy yno yn
warth mwy i enw a theulu Saul. A dyicèd-
odd y brenin—ar ol iddo yn ddiamaú ym-
gynghori à'r Arglwydd yn yr achos ; Jlyfî
a'u rhoddaf—yr oedd Dafydd wedi cadw ei
Iw i Saul, na thorai efe ymaith ei had efyn ei

achos ei hun, sefrhag iddyntgeisiomeddiannu
yr oi-sedd, 1 Sam. xxiv. 2Ì ; ond yn awT,
mewn achos arall, y mae efe yn gweithredu
dan gyfarwyddyd Duw, fel y mae vn amlwg
oddiwTth ei fod ef yn foddlon i'r wlàd ar ol eu
tori ymaith, adn. Ì4.

Adn. 7- Ondy brenin a arhedodd Mephi-
boseth] Trwy ci fod wedi cael saith, y rhif
a ofynai y Gibeoniaid, heblaw ef; niàb Jo-
nathan—\t hj-n a chwanegir i'w wahaniaethu
ef oddiwrth y Mephibosefh a enwir vn adn.
8 ; hepcydd llw yr Arglwydd—yr hwn a
dyngasai efe i Jonatiian yn enw vr Arghwdd,
1 Sam. XX. 16, 17- *

• * •

Adn. 8. Ond y brcnin a gymerth ddau
fab Rispah] Gordderchwraig' Saul, o'r hon
y cafodd efe Armoni a Mephiboseth ; aphum
mab Michal—neu, fel y mae ar ymyl y dda-
len, ' pum mab chwaer Michal ;'

a'c yn unol
â hyn y mao v Galdeaeg vn ei ddarllen, 'pum
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gwympasant, ac a roddwyd i farw-

olaeth yn y dyddiau cyntaf o'r cyn-

auaf, yn necliread cynauaf yr
haidd.

10 ^ A Eispali mercli Aiah a gy-
merth sachlian, a hi a'i hestynodd
ef iddi ar y graig, o ddechreu y
cynauafnes dyferu dwfr arnynt hwy
o'r nefoedd, ac ni adawodd hi i

ehediaid y nefoedd orphwys arnynt
hwy y dydd, na bwystfil y maes liw

nos.

11 A mynegwyd i Dafydd yr hyn
a wnaethai Rispah merch Aiah, gor-

dderchwraig Saul.

12 ^ A Dafydd a aeth ac a ddyg
esgyrn Saul, ao esgyrn Jonathan ei

fab, oddiwrth berchenogion Jabes

Gilead, y rhai a'u lladratasent hwy
o heol Bethsan, yr hon y crogasai y
ÌPhilistiaid hwynt ynddi, y dydd y
lladdodd y Philistiaid Saul yn
Gilboa.

mab 3ferab ;' canys hi oedd gwraig Adriel,

1 Sam. xviii. 19.

Adn. 9. A hwy cCu crogasant hwy yn y
mynydd gerhron yr Arghoydd] I anrhyd-

eddù ei gyfiawnder dialeddol ef am dori o

honynt y cyfammod, adn. 6; yn nechread

cynauaf yr' haidd—jr hwn a ddechreuai yn

Judeat'dag alban eilir, neu yr 21ain o Fawrth.

Adn. 10. J. Rispah] Yr hon oedd yn

fam i ddau o honynt, adn. 8 ; a gymerth

sachlian—neu ' saciilen flew ' yn hytrach, o'r

rhai y gwneid pebyll yn gyfFredin ; a hi a'i

hestynodd ef iddi 'ar 'y graig—jn babell i

drig'o ynddi" tra y byddai y cyrfl:' yn grogedig

yno, igadw yr adar ysglyfaethus oddiwrthynt

y dydd, a'r bwystfilod rheibus y nos ; nes dy-

ýerù diüfr arnynt hioy d'r nefoedd—com?, yn

groes i'r gyfraith mewn achosion ereiU, (Deut.

xxi. 22, 23,) nid oedd eu celain hwy i'w symud
ymaith hyd nes y rhoddai l)uw wla\y ar y
ddaear, yr hyn oedd i fod yn arwydd o'i fodd-

lonrwydd ef,' ac yn foddion i symud ymaith y
newyn. Gan fod amser y diweddar whiw, o

flaen y cynauaf, wedi myned heibio, barna

rhai i Rispah fod yno yn gwylio y cyrff" hyd

amser y cynar wlaw tua dechre Hydref ;_tra

y bama ereill i Dduw, yn fuan ar ol y weith-

red ddyliuddol hon, wlawio arnynt cyn y ty-

mor arferol.

Adn. 11. ^ mynegwyd i Dafydd yr hyn

a wnaethai Rispali] Ac yr oedd ei gweith-

red garuaidd mor foddhaol gan y brenin, nes

y cynhvrfodd hyny ef i roddi claddedigaeth

anrliydeddus i Saul a'i feibion oll, fel y bydd-

ai hyny o ryw gysur i'r fam alarus a'r weddw
drallodus.

Adn. 12. A Dafydd a aeth] I Jabes

Gilead, yr hon oedd' dros 60 miUdir o Jeru-

salem; àc a ddyg esgyrn Said ac esgyrn

Jonathan—ü. galiwn feddwl fod esgyrn dau

fab arall Saul yn eu plith, sef Abinadab a

Maleisua : gwel ar 1 Sam. xxxi. 2, 12, 13.

13 Ac efe a ddyg i fyny oddiyno
esgyrn Saul, ac esgyrn Jonathan ei

fab ; a hwy a gasglasant esgyrn y
rhai a grogesid.

14 A« hwy a gladdasant esgyrn
Saul a Jonathan ei fab yn ngwlad
Benjamin, yn Zelah, yn meddrod
Cis ei dad : a hwy a wnaethant yr
hyn oll a orchymynasai y brenin.

A bu Duw foddlon i'r wlad ar ol

hyn.
15 •![ A bu eilwaith ryfel rhwng

y Philistiaid ac Israel ; a Dafydd a
aeth i waered a'i weision gydag ef,

ac a ymladdasant á'r Philistiaid. A
diffygiodd Dafydd.

16 Ac Isbibenob, yr hwn oedd o
feibion y cawr, (a phwys ei waew-
ffbnyn dri chan sicl o bres,) ac wedi
ei wregysu â chleddyf newydd, a
feddyliodd ladd Dafydd.

17 Ond Abisai mab Serfiah a'i

helpiodd ef, ac a darawodd y Phil-

Adn. 13. A hioy a gasglasant esgyrn y
rhai a grogesid] Sef y saith a grybwyllwyd
uchod, i'w claddu ond odid yn yr un bedd a
Saul a Jonathan.

Adn. 14. Yn Zelah] Dinas yn llwyth
Benjamin, (Jos. xviii. 28,) lle yn debygol y
claddwyd Cis tad Saul. A hwy a wnaethant
yr hyn oll a orchymynasai y brenin—gyda
golwg ar esgyrn Saul a Jonathan, a'r saith

uchod. Dywed yr luddewon i Dafydd orch-

ymyn dwyn esgyrn Saul trwy bob un o Iwyth-
au Israel, a pheri i bawb ddyfod allan i alaru

am dano ef. A bu Duio 'foddlon iW wlad
ar ol hyn— ar ol crogi meibion ac yrion
Saul, dyhuddwyd digofaint Duw am ladd o
Saul y Gibeoniaid, yr hyn a amlygodd efe

trwy roddi gwlaw a thymorau fírwythlon, ac

felly symud y farn oddiar y wlad.

Adn. 15. A bu eilwaith ryfel rhiong y
Philistiaid ac Israel] Heblaw y rhyfeloedd

a grybwyllesid eisioes ; a diffygioddDafydd—
gan feithder a phoethder y frwydr ; a dichon
fod henaint a methiant yn dyfod yn mlaen yn
awr, fel nas gallai efe ddal y lludded a thrin

ei arfau megys gynt.

Adn. 16. Ac Isbibenob, yr hion oedd o
feibion y caior] Tybia rhai mai meibion y
cawr Goliath a feddylir yma ac yn yr adnodau
dylynol ; ond gall y gair Hebreig rapha, a
arferir yma, arwyddo unrhyw gawr; a phwys
ei loaewffon yn dri chan sicl o bres—neu
oddeutu 78 pwys, sef hanner pwysi gwaewffbn
Goliath, os nad oedd gwahaniaeth rhwng y
sicl bres a'r sicl haiarn, 1 Sam. xvii. 7; ac
wedi ei wregysu â chleddyf newydd—un a

wnaed yn fwriadol iddo, yn fwy ac yn drym-
ach na chloddyf cyffi'edin ; afeddyliodd tadd

Dafydd—trAvy fod ganddo fantais yn awT, fel

y meddyliodd, oddiwrth ei ddiff"ygiad ef.

Adn. 17. Ónd Abisai mah Serfiah] Nai
Dafydd fab ei chwaer ; aH helpiodd ef—gan

ei waredu o ymyl marwolasth trwy ladd y
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istiad, ac a'i lladdodd ef. Yna
gwr Dafydd a dyngasant wrtlio ef,

gan ddywedyd, Nid âi di allan mwy-
ach gyda ni i ryfel, rhag i ti ddi-

ffoddi goleuni Israel.

18 Ac ar ol hyn fe fu eilwaith
ryfel yn Gob yn erbyn y Philistiaid

:

yna Sibbechai yr Husiad a laddodd
Saph, yr hwn oedd o feibiony cawr.

19 A bu eto ryfel yn Grob yn er-

byn y Philistiaid : ac Elhanan mab
Jaare-oregim, y Bethlehemiad, a
darawodd frawd Groliath y G-ethiad

;

a phren ei waewffon ef oedd fel car-

fan gwehydd.
20 A bu eto ryfel yn Gath : ac yr

oedd gr corffol, a chwech o fysedd
ar bob llaw iddo, a chwech o fysedd
ar bob troed iddo, pedwar ar hug-
ain o rifedi ; efe hefyd oedd fab i'r

cawr.
21 Ac efe a anmharchodd Israel

;

a Jonathan mab Simea, brawd Da-
fydd, a'i lladdodd ef.

22 Y pedwar hyn a aned i'r cawr
Ín Gath, ac a gwympasant trwy law
)afydd, a thrwy law ei weision ef

.

A
PENNOD XXII.

Dafydd a lefarodd wrth yr Ar-
glwydd eiriau y gân hon, yn y

cawr. Yna gwr Dafydd—wrth ystyried ei

ddiffygiad a'i henaint ef, a'r perygl dirfawr ag

y bu ynddo ; a dyngasant wrtho ef—na cliai

efe mwyach fyned allan i'r rhyfel gyda hwy
;

rhag i ti ddiffoddi goleuni Israel—rhag i ti

gael dy ladd, ac i ninau trwy hyny golli ein

goleuni a'n gogoniant, yn wladol a chrefyddol.

Ystyrir Dafydd yma fel llusern, â pha un yr
arweinid holl Israel, ac y cedwid hwy rhag
suddo mewn tj^wyllwch moesol ac ysbrydol.

Adn. 18. Fe fu eilwaith ryfel yn Gob]
Neu Nob, fel y darllenir efmewn oddeutu 40
o ysgriflyfrau Kennicott a De Rossi. Eithr
Gezer y gelwir y lle yn 1 Cron. xx. 4 ; ac

ymddengys fod Gob a Gezer yn lleoedd cy-
mydogaethol, ac i'r frwydr gael ei hymladd ar

gyffiniau y ddau le. Yna Sibbechai yr Hus-
iad—un o gedyrn Dafydd, 1 Cron. xi. 29 ; a
laddodd Saph—un arall o feibion Goliath,

adn. 16, neu o'r Rephaimiaid, hiliogaeth meib-
ìon Anac.

Adn. 19. Mhanan] Un arall o gedym
Dafydd ; a darawoddfrawd Goliath—er nad
yw y gair ' brawd ' yn y wreiddiol, eto dyna
a feddylir, gan y ceir ef yn 1 Cron. xx. 5,' lle

yr adroddir yr un hanes ; a phren ei waew-
ffon ef oedd fel carfan gwehydd—o ran
praflFder : gwel ar 1 Sam. xvii. 7-

Adn. 20. A bu eto ryfel yn Gath] Oddi-
wrth yr hyn y casgla rhai i'r rhyfeloedd a
grybw)'llir yma gymeryd lle cyn i Dafydd
nnill Gath oddiar y Phiiistiaid^ ac felly cyn

dydd y gwaredodd yr Arglwydd ef
o law ei holl elynion, ac o law Saul.

2 Ac efe a ddywedodd, Yr Ar-
glwydd yio fy nghraig, a'm ham-
ddiffynfa, a'm gwaredydd i

;

3 Duw fy nghraig, ynddo ef yr
ymddiriedaf: fy nharian, a chorn
fy iachawdwriaeth, fy uchel dr
a'm noddfa, fy achubwr ; rhag trais
y'm hachubaist.

4 Galwaf ar yr Arglwydd, can-
moladwy : felly y'm cedwir rhag fy
ngelynion.

5 Canys gofidion angau a'm cylch-
ynasant ; afonydd y fall a'm dy-
chrynasant i.

6 Doluriau uffern a'm hamgylch-
ynasant ; maglau angau a'm rhag-
flaenasant.

7 Yn fy nghyfyngder y gelwais
ar yr Arglwydd, ac y gwaeddais ar
fy Nuw ; ac efe a glybu fy llef o'i

deml, a'm gwaedd a aetli i'w glust-
iau ef.

8 Yna y cynhyrfodd ac y crynodd
y ddaear : seiliau y nefoedd a gy-
ffroisant ac a ymsiglasant, am iddo
ef ddigio.

9 Dyrchafodd mg o'i ffroenau
ef, a thán o'i enau ef a ysodd : glo
a enynasant ganddo ef.

iddo heneiddio. Ac yr oeddgicr corffol—un
faintioli ma^vr, a mab i Goliath, neu i rjrw

gawr arall o feibion Anac, Jos. xi. 21, 22. A
chîí-ech fysedd ar bob llaw iddo—nid vw
hyn yn beth anfynych. Dywed Tarern'ier
am fab hynaf amhèrawdATr Jàva, >ti 1G48, fod
ganddo chwech o fysedd ar bob ílaw a throed
iddo. Dywed Maiipertuis iddo ef gyfarfod â
dau deulu felly yn Berlin. Yr oedd' merched
Caiìis Horatiiis yn meddu chwech o fvsedd
ar bob Uaw, a'r un modd y bardd Yolcàtius ;
a dywed Dr. A. Clarhc iddo ef weled merch
ieuanc yn yr Iwerddon yn meddu chwech o
fvscdd ar bob llaw a throêd iddi, er nad oedd
hi ond faintioli cyfíredin.

Adn. 21, Ac efe a anmharchodd Israel]
Trwy eu herio a'u melldithio fel y g-vvnaethai
Goliath ; a Jonathan mab Simea, braivd
Dafydd—yv h-rni a elwir Sammah vn 1 Sam.
xvi. 9, a Simmah yn 1 Cron. ii. 13 ; 'a'i lladd-
odd ef—er ei fod yn gawr cryf a gwrol.
Adn. 22. Y pedicar hyiì a aned Ì'r cawr

yn Gath] Hyny yw, a aned i rvw gawr,
adn. 16 ; canys os caniateir fod tri o honvnt yn
feibion i Goliath, yr oedd y pedwarvdd yn
frawd iddo, adn. 19 ; ac a gwympasa'nt tricy
laio Dafydd--hyay >-w, wrth ei orch)Tn-vii
ef, trwy law ei weision.

PEN. XXII. Adn. 1-51. A Dafi/dd «
lefarodd wrth yr Arglwydd, ^'c.] 'Neu s
ganodd er gogòniant i'r Arglwydd eiriau

367



Salm 2 SAMUEL XXII. ddiolchgarweh.

10 Efe a ogwyddodd y nefoedd,
ac a ddisgynodd ; a thywyllwch
oedd dan ei draed ef.

11 Marchogodd efe hefyd ar y
cherub, ac a ehedodd : ìe, efe a wel-
wyd ar adenydd y gwynt.

12 Efe a osododd y tywyllwch yn
bebyll o'i amgylch ; sef casgliad y
dyfroedd, a thew-gymylau yr awyr.

13 Gan y dysgleirdeb ger ei fron
ef yr enynodd y marwor tanllyd.

14 Yr Ai'glwydd a daranodd o'r

nefoedd, a'r Groruchaf a roddes ei

lef.

15 Ac efe a anfonodd ei saethau,
ac a'u gwasgarodd hwynt ; mellt,

ac a'u drylliodd hwynt.
16 Gwaelodiony môr aymddang-

hosodd, a seiliau y byd a ddynoeth-
wyd, gan gerydd yr Argiwydd, a
chan chwythiad anadl ei ífroenau
ef.

17 Efe a anfonodd oddiuchod;
cymerodd fi : tynodd fì o ddyfroedd
lawer.

18 Gwaredodd fi rhag fy ngelyn
cadarn, a rhag fy nghaseion ; am
eu bod yn drech na mi.

19 Achubasant fy mlaen yn nydd
fy ngofìd : ond yr Argiwydd oedd
gynaliad i mi.

20 Efe a'm dyg i eangder : efe

a'm gwaredodd i, am iddo ymhoffi
ynof.

21 Tr Arglwydd a'm gwobrwyodd
yn ol fy nghyfìawnder : yn ol glen-
did fy nwylaw y talodd efe i mi.

22 Canys mi a gedwais ffyrdd yr
Arglwydd, ac ni chiliais yn annuw-
iol oddiwrth fy ISÍuw.

23 herwj^dd ei holl farnedig-

aethau ef oedd ger fy mron i : ac
oddiwrth ei ddeddfau ni chiliais i.

24 Bûm hefyd berfíaith ger ei

fron ef ; ac ymgedwais rhag fy an-

wiredd.
25 A'r Arglwydd a'm gwobrwy-

odd inau yn ol fy nghyfìawnder
;
yn

ol fy nglendid o flaen ei lygaid ef.

Salm neu y Gân hon. Gan fod y Gân hon yr
un peth mewn sylwedd, a bron mewn geiriau,

a Salm xviii, nyni a oedMTi ein sylwadau arni

hyd nes y deuwn yno. Yn y dyddy gwared-
odd yr Arglwydd ef o law ei holl elynion
—ymddengys íbd Dafydd yn arferol o ganu y
Gân hon pa bryd bynag y cai efe ryw wared-
igaeth hynod, megys y cawsai efeynddiwedd-
ar law y Philistiaid : gwel ddiwedd y bennod
flaenorol. Ac o law Saul—yr hyn a ddeng-
ys raai nid yn awr y cyfansoddwyd hi, ond ei

26 A'r trugarog y gwnai dru-
garedd ; â'r gvvr perffaith y gwnai
berffeithrwydd.

27 A'r glân y gwnai lendid ; ac â'r

cyndyn yr ymgyndyni.
28 Y bobl gystuddiedig a waredi

:

ond y mae dy lygaid ar y rhai uchel,
Vw darostwng.

29 Oanys ti yiv îj nghanwyll i,

O Arglwydd ; a'r Arglwydd a le-

wyrcha fy nhywyllwch.
30 Oblegid ynot ti y rhedaf trwy

fyddin : trwy fy ISTuw y llamaf dros
fur.

31 Duw sydd berfíaith ei ffbrdd

;

ymadrodd yr Arglwydd sydd bur-
edig : tarian yw efe i bawb a ym-
ddiriedant ynddo.

32 Canys pwy sydd Dduw, heb-
law yr Arglwydd? a phwy sydd
graig, eithr ein Duw ni ?

33 Duw yw fy nghadernyd a'm
nerth ; ac a rwyddhaodd fy ffbrdd i

yn berffaith.

34 Efe sydd yn gwneuthur fy

nhraed fel traed ewigod ; ac efe

sydd yn fy ngosod ar fy uchelfa-
oedd.

35 Efe sydd yn dysgu fy nwylaw
i ryfel ; fel y dryllir bwa dur yn fy

mreichiau.
36 Rhoddaist hefyd i mi darian

dy iachawdwriaeth ; ac â'th fwyn-
der y lluosogaist fi.

37 Ehengaist fy ngherddediad
danaf ; fel na lithrodd fy sodlau.

38 Erlidiais fy ngelynion, a dy-
fethais hwynt ; ac ni ddychwelais
nes eu difa hwynt.

39 Difeais hwynt hefyd, a thry-
wenais hwynt, fel na chyfodent ; a
hwy a syrthiasant dan fy nhraed i.

40 Canys ti a'm gwregysaist i â
nerth i ryfel : y rhai a ymgyfodent
i'm herbyn, a ddarostyngaist dan-
af.

41 Ehoddaist hefyd i mi warau
fy ngelynion; fel y dyfethwn fy

nshaseion.

bod cyn hyned a dyddiau Saul. Ar ol i Da-
fydd ei defnyddio fel hyn ar lawer o wahanol
achlysuron, ymddengys iddo ei diwygio a'i

pherfFeithio tua diwedd ei oes, fel y mae yn
Salm xviii ; ac iddo ei rhoddi i'r j)encerdd,

gyda'r Salmau ereill, i'w chanu yn addoliad y
cysegr ; a gallwn feddwl mai hyn yw y rheswm
am yr ychydig wahaniaeth ag sydd rhyngddi

yraa ac yno. Y mae y farddoniaeth ardduu-

awl a gynwysir yn y Gân hon yn cael ei rhyf-

cddu yn gyffredinol j a thra y mae rhanau o
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42 Dysgwyliasant, ond nid oedd
achubydd; sef am yr Arglwydd,
ond nid atebodd hwyiit.

43 Yna y maluriais hwynt fel

llwch y ddaear; melais hwynt fel

tom yr heolydd, a thaenais hwynt.
44 Gwaredaist fi rhag cynenau fy

mhobl ; cedwaist fi yn ben ar gen-
hedloedd : pobl nid adnabum a'm
gwasanaethant.
45 Meibion dyeithr a gymerant

arnynt ymddarostwng 1 mi: pan
glywant, gwrandawant arnaf fì.

46 Meibion dyeithr a ballant, ac
a ddychrynant o'u carchardai.
47 Byw fyddo yr Arglwydd, a

bendigedig fyddo fy nghraig ; a
dyrchafer Duw, craig fy iachawd-
wriaeth.

48 Duw sydd yn fy nial i, ac sydd
yn darostwng pobloedd danaf fi,

49 Ac sydd yn fy nhywys i o blith

fy ngelynion : ti hefyd a'm dyrch-
efaist uwchlaw y rhai a gyfodent
i'm herbyn ; rhag y gr traws y'm
hachubaist i.

50 Amhyny y moliannafdi, O Ar-
glwydd, yn mhlith y cenhedloedd,
ac y canaf i'th enw.

honi yn gymhwysiadol yn unig i Dafydd,
rhaid addef fod mewn rhanau ereill o honi

gyfeiriad uniongyrchiol at Grist a'i amserau.

PEN. XXIII. Adn. 1. Dyma eiriau di-

weddafDafydd] Neu y cyfansoddiadbardd-
onol oíaf a wnaeth : ond gall ei fod wedi Uef-

aru neu ysgrifenu llawer ar ol hyn meMTi
rhyddiaith., er nad mewn barddoniaeth.
Eithr tybia Boothroyd mai geirìanproffwyd-
ol diweddaf Dafydd a olygir ; aPATRiCR, mai y
geiriau diweddaf a lefarodd efe trwy yr Ysbryd
Glân ; a'r Targum a'u deallant fel y geiriau

a lefarodd Dafydd ' yn nghylch diwedd yr oes,'

neu ddyddiau y Messia. Dywedodd Da-
fydd mab Jesse— dyma ddechre y Gân.
Galwasai Saul ac ereill ef wrth yr enw hwn
lawer gwaith i'w ddirmygu ; ond yn a'WT y
mae efe yn ei alw ei hun felly, i gydnabod ei

iselder gwreiddiol, a'i ddyrchafiad gan Dduw.
Y gwr a osodioyd yn uchel—a ddyrchaf-
wyd gan Dduw jacob o fod jti fugail defaid,

i fod yn frenin ar Israel. Peraidd ganiedydd
Israel—awdwr y rhan fwyaf o'r Salmau per-

aidd at addoliad y cysegr, cyfansoddwr y tôn-

au ar ba rai y cenid hwy, a dyfeisydd yr oíîer-

ynau a chwareuid ar yr achlysur : gwel Dr.
Gret. Y mae * peraidd ganiedydd Israel

'

wedi cael ei ystyried yn gyfiawn y caniedydd
mwyaf peraidd ac efengylaidd dan yr oruch-
wyliaeth Gristionogol hefyd, yn mhob rhan o'r

byd lle y mae crefydd a duwioldeb mewn
enwognvydd a bri.

Adn. 2. Ysbrydyr Arglwydd a lefarodd
2z

51 Efe sydd dr iachawdwriaeth
i'w frenin ; ac yn gwneuthur tru-
garedd i'w eneiniog, i Dafydd, ao
i'w had yn dragywydd.

PEisnsroD xxin.

TkYMA eiriau diweddaf Dafydd'.
J^ Dywedodd Dafydd mab Jesse, a
dywedodd y gr a osodwyd yn
uchel, eneiniog Duw Jacob, a pher-
aidd ganiedydd Israel.

2 Tsbryd yr Arglwydd a lefar-

odd ynof fi, a'i ymadrodd ef oedd ar
fy nhafod.

3 Duw Israel a ddywedodd wrth-
yf fî, Craig Israel a ddywedodd,
Bydded llywodraethwr ar ddynion
yn gyfiawn, yn llywodraethu nieion

ofn Duw:
4 Ac efe afydd fel y bore-oleuni,

pan gyfodo haul foregwaith heb
gymylau : fel eginyn a dyf o'r
ddaear, gan lewyrchiad yn ol gwlaw.

5 Er nad yiu fy nh i felly gyda
Duw ; eto cyfammod tragwyddol a
wnaeth efe â mi, wedi ei luniaethu
yn hollol ac yn sicr ; canys fy holl
iachawdwTÌaeth, a'wi holl ddymun-

ynof fi] Gan hj-ny >t oedd sylwedd ei ys-
grifeniadau, )ti enwedig ei Salmau cysegredig,
yn dyfod trwy ysbrydoliaeth ddigyfrwng vr
Ysbryd Glàn ; a'i ymadrodd ef oedd ar fy
7ihafod—gan\ìyn.Y r oedd geiriau y Gân hon
dan ysbrydoliaeth ddigyfrwng, }-n'g}-stal a'r
sylwedd neu y mater.
Adn. 3. Dmo IsraeT\ Sef Duw cyfam-

modol Israel yn ol y cnawd, a Duw a Thad
cyfammodol hoU Israel ysbrydol, sef ei addol-
wyr gwirioneddol. Craig Israel—yr hwn yrr
nerth, diftynydd, a nodd-wT ei holl bobl. Bydd-
ed llyioodraetliwr ar ddynion yn gyfiaicji—neu, \Ti fwy llythyrenòl, *Y Òyfian yw
y llywodraeth\^T yn mhlith dynion ;' neu
' "Wrthyf fi yr addawodd Craig Israel lywodr-
aethwr cyfia'wn ar ddynolrj-w,' gan feddwl y
Messia : gwel Boothroyd.
Adn. 4. Ac efe] Y Uywodraethwr cyfiawn

addawedig }ti a'dn. 3 ; afyddfely bor'e-oleu-
ni—y mae jmdi, gyfeiriad prydferth at le\v}-rch

adfywiol yr haul yn y bore, ^ti maethu ac yn
cynyddu yr eginyn, yu Ue'ei ddeifio. Fel
eginyn a dyfo'r 'dda'ear—bydd effeithiau y
llewyrchiad hwn, neu belydr ei ras, fel effeith-

iau llew}'rch yr haul ar egin}-n t^-ner nr ol
cawod faethlon o wlaw, yn ei g}Tiyddu a'i
addfedu.

Adn. 5. Er nad yw fy nh i felly qi/da
Duw] Er nad yw fy nh neu fy nheulii i hyd
yma yn ffi-wythlon a chynyddol fel }-r egín-
yn a nodwyd uchod ; eto cyfammod tra-
gwyddol a wnaeth efe â mi—yn rhinwedd
yr hwn^ y daw ef felly cjti hir ; 'wedi ei lun-



Cyjlwr 2 SAMUEL XXIII. ojr anwir.

iad yw, er nad yw yn peri iddo

flaguro.
6 •íí A'r anwir fyddant oll fel

drain wedi eu bwrw heibio : canys

mewn llaw nis cymerir hwynt.

7 Ond y gr a gyffyrddo á bwynt

a ddiffynir â haiarn, ao â phaladr

gwaewffon; ac â thân y llosgir

hwynt yn eu lle.

8 ^ Dyma enwau y cedyrn oedd

gan Dafydd. Y Tachmoniad a eis-

teddai yn y gadair, yn benaeth y
tywysogiou (hwnw oedd Adino yr
Esniad) efe a ruthrodd yn erbyn
wyth cant, y rhai a laddodd efe ar

unwaith.
9 Ac ar ei ol ef yr oedd Eleazar

mab Dodo, mab Ahohi, yn mhlith y
tri cedyrn, gyda Dafydd, pan ddi-

fenwasant hwy y Philistiaid a ym-
gynullasent yno i ryfel, a phan aeth

gwr Israel ymaith.

iaethu yn hoUol ac yn sicr—new ei drefnu yn

mhob peth yn gaclarn a diysgog : canys fy
holl iachaiüdioriaeth—Y mae fy iachawdwr-

iaeth yn ymddibynu yn hollol ar y cyfaramod

hwn, neú ar y ' llywodraethwr cyfiawn' a'i

lluniaethodd ; a'7n ' holl ddymuniad— cael

rhan yn mendithion y cyfammod h\\Ti yw holl

ddymuniad fy enaid wrth fyw ac wrth farw

;

er nad yio yn peri iddo flaguro — er nad

yw fy nh i eto mor flagurol ag y bydd pan

ddaw y ' llywodraethwr cyfiawn' hwnw i

deyrnasu ar y ddaear ; neu, er nad yw fy ny-

muniad am dano yn peri i'r llywodraethwr

hwnw ymddangos. Y mae rhai yn darllen yr

adnod hon yn holiadol :
' Onid yw fy nh i

felly gyda Duw ? canys cyfammod tragwyddol

a wnaeth efe â mi," &c. "Cynwysiad y cyfaiÄ-

mod hwn oedd, y byddai i ryw un o deulu

Dafydd eistedd ar yr orsedd tra y byddai Is-

rael yn genedl ; ac y deuai y Messia, yr hwn
oedd ' hoU iachawdwriaeth a holl dymuniad

Dafydd,' allan o'i Iwynau ef o ran y cnawd : ac

er nad oeddid eto wedi peri iddo flaguro neu

ymddangos, er hyny yr oedd y cyfammod yn

sicr, mai o deulu Dafydd y deuai y Messia i

lywodraethu byth. Yr oedd llosgach Amnpn,
gwrthryfel Absalom, a thraws-ymgais Adoniah

am y frenhiniaeth, yn bechodau atgas yn nh^
neu deulu Dafydd, ac yn achosion digonol i

beri i Dduw fwrw y frenhiniaeth allan o'i

deulu ef, fel y gwnaethai o'r blaen o deulu

Saul ; er hyny yr oedd Dafydd yn ymgysuro

na byddai felly, o herwydd y cyfammod sicr a

wnaéthai Duw âg ef

Adn. 6. A'r amoir afyddant ollfel drain]

Nid fel yr eginyn uchod a dyfai o'r ddaear gan

lewyrchiad yn ol gwlaw, adn. 4; eithr fel

drain—yn ddiwerth a niweidiol, heb fod yn
dda i ddim ond i'w bwrw heibio i'w llosgi

;

canys mewn llaio nis cymerir hwynt—nis

gellir trin drain â dwylaw noethion, gan mor
bigog ydynt.

Adn. 7. Ond y gr a gyffyrddo â hioynt]

I'w bwrw heibio, neu eu liosgi ; a ddiffynir â

haiarn—âg offeryn haiarn i'w tori i lawr a'u

bwrw heibio, rhag cael niwed oddiwrthynt

;

ac âphaladr gwaewjfon—cyfeirir yma at arf-

au ymosodol yn crbyn y gwr anwir dreiniog,

yn gystal ag àt arfau amddiffynol ; ac â thân

y llosgir hwynt yn eu lle—yn y lle y tyfent,

neu Ue y bwricsid hwynt iddo ar ol eu tori.

Ar ol i Dafydd ddarlunio natur a sefydlog-

rwydd y frenhiniaeth a sicrhaodd Duw yn ei

hihogaeth ef, yn enwedig yn y Mrssia ; y
mae efe yma yn darlunio, trwy gyffelybiaeth

dra addas, gyflwr truenus ac andwyol hoU

elynion y frenhiniacth santaidd a bendigedig

hon.

Adn. 8. Dyma enwau y cedyrn oedd gan
Dafydd] Y rhai a gynorthwyasant i ddyr-

chafu Dafydd i'w urddas, ac i'w gadw ynddo,

trwy fod rhai o honynt o leiaf gydag ef yn
baríiaus yn ei holl ryfeloedd. Cawn gofrestr o

honynt hefyd yn 1 Cron. xi, yn wahanol i hon
mewn rhai pethau. Ond tybia Abarbinel nad
yw hyn yn creu dim anhawsder, os bydd i ni

sylwi eu bod yno yn cael eu rhanu yn dri

dosbarth ; y rhai a fuasent gydag ef bob am-
ser ; y rhai a ddaethant ato ef i Siclag, ychyd-

ig cyn ei wneuthur yn frenin ar Juda; a'r

rhai a ddaethant ato i Hebron, ar ol ei -«Tieu-

thur yn frenin ar holl Israel. Yr oedd yn
iawn i gofrestr o'r holl rai hyn gael ei chadw.

Eithr yma, yn y llyfr hwn, nid oedd yr ysgrif-

enydd yn bwTÌadu crybwyll neb ond y rhai

enwocaf o'i gedyrn, y rhai oeddynt bob amser
gydag ef yn ei ryfeloedd, ac er mwyn pa rai

y cyfanSoddodd Dafydd y gân flaenorol o fawl

i Dduw. Chwaneger at hyn, fod y gofrestr

hon, er yn osodedig yma, wedi ei chymeryd yn
hir flaen Uawer o'r dygwyddiadau crybwyll-

edig, fel y mae yn amlwg oddiwrth fod Asahel

ac Urîas yn cael eu henwi ynddi. Dylid sylwi

hefyd, mai peth cyffredin iawn oedd i un dyn
gael gwahanol enwau ; a chan i rai o'r cedyrn

hyn farw, ac i ereill gael eu gosod yn eu Ue
hwynt, rhaid fod cryn wahaniaeth rhwng y
gofrestr olaf a'r un gyntaf Y Tachmoniad
a eisteddai yn y gadair—yn nghynghorfa y
rhyfel, yn absenoldeb Joab ond odid, yn ben-

ae'th ar yr hoU dywysogion milwraidd ereiU.

Hwnio oedd Adino yr Esniad—tybia rhai

mai Adino oedd ei enw priodol, a'i fod yn
cael ei alw yn Esniad naill ai oddiwrth enw
ei deulu, neu ei le genedigol. Yn 1 Cron. xi.

11, gelwir ef ' Jasobeam mab Hachmoni ;' a

dywed Dr. Kennicott fod yr enw Jasobeam
yno, yn cael ei gyfieithu yma ' a eisteddai }ti

y gadair ;' a body geiriau a gyfieithir yno *a

ddyrchafodd ei waewffon,' yn cael eu cyfieithu

yma ' Adino yr Esniad.' Yn erhyn wyth
cant— ' tri chant ' a ddywcdir yn 1 Cron. xi.

11. Dichon iddo ladd 300 yn y fan ar y
maes, am y rhai yn unig y sonir yno ; ac i'r

500 ereiU farw yn fuan o'r clwyfau a roisai efe

iddynt : gwel ar adn. 18.

Adn. 9. Ac ar ei ol ef yr oedd Eleatar]
Efe oedd y nesaf ar ol y Tachmoniad ucliod,

a'r ail o'r cedym yn y dosbarth cyntaf
;
pan

ddifenwasant hioy y Philistiaid—trwy guro

eu dwylaw mcwn gwawd arnynt, a'u herio i

ddyfod aUan i ymladd <l hwy ; a phan acth
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10 Efe a gyfododd, ac a darawodd
ar j Philistiaid, nes diffygio ei law
ef, a glynu o'i law efwrth y cleddyf

:

a'r Arglwydd a wnaetli iachawdwr-
iaeth mawr y diwrnod hwnw ; a'r

bobl a ddychwelasant ar ei ol ef - yn
unig i anrhcithio.

11 Ac ar ei ol eíyr oedd Sammah
mab Agc jr Harariad. A'r Philist-

iaid a ymgynullasant yn dorf; ac
yr oedd yno ran o'r maes yn llawn
o ífacbys : a'r bobl a ífôdd o üaen y
Philistiaid.

12 Ond efe a safodd yn nghanol y
rhandir, ac a'i hachubodd, ac a
laddodd y Philistiaid. Pelly y
gwnaeth yr Arglwydd ymwared
mawr.

13 A thri o'r deg penaeth ar hug-
ain a ddisgynasant, ac a ddaethant

^wr Israel ymaith—wrth weled y Philist-

laid 511 dyíbd allan ar ol eu herio, gan adael

Dafydd a'i dri chedyrn i sefyll ne\i syrthio yn
eu gwyneb.
Adn. 10. Efe a gyfododd] I ymladd â'r

Philistiaid ei hunan, ar ol i wr Israel flfoi

;

nes diffygio ei laio ef—wrth ddal y cleddyf

yn eu herbyn hwy cyhyd ; a glynu oH lato

cf wrth y cleddyf—trwy grebachu yn ngwaed
fferedig ei elynion. AH" Arglioydd a lonaeth

iachawdwriaeth faior y diiornod hionw—fel

eiddo Samgar a Samson, trwy wroli Eloazar, a

pheri dychryn yn ngwersyll y Philistiaid. A'r
bohl a ddychtoelasant ar ei ol ef—wrth
weled y Philistiaid yn cael eu lládd wrth y
cannoedd, dychwelasant i'r maes, nid i gy-
northwyo Eleazar, ond yn iiìúg i anrheitliio

—i yspeilio y lladdedigion bob peth gwerth-
fawr ag oedd ganddynt o'u hamgylch.
Adn. 11. Ac ar ei ól ef yr oedd Suni-

mah'\ Hwn oedd y trydydd o'r tri chedyrn
blaenaf, ac yr oedd yn wahanol i'r ddau Sam-
mah a grybwyllir eto, adn. 25, 33 ; aW Phi-
listiaid a ymgymdlasant yn doìf—ì gasglu
ymborth iddynt eu hunain a'u hanifeiliaid, ac

hefyd ' i ryfel,' 1 Cron. xi. 13 ; ac yr oedd
yno ran o'r maes yn llawn ffachys—neu
'haidd,* fel y dywedir yn 1 Cron. xi. 13:
dichon fod ffacbys mewn un ran, a haidd yn y
rhan aralL A'r bohl a ffôdd—sef pobì Is

rael, fel y g^^naethent o'r blaen oddi^rth
Eleazar, adn. 9.

Adn. 12. Ond efe a safodd yn nghanol
y rhandir] Neu y macs lle yr oedd y Phil-
istiaid wedi ymgynull yn dorf, adn. 11 ; ac
a'u hachuhodd—sef yr haidd a'r ffacbys ; ac
a laddodd y PhiListiaid—hyny yw, lawer
honynt, gan yru y lleill ar üb. Felly y
gwnaeth yr ArghcydA ymwared mar—
trwy law Sammah, fel y gwnaethai o'r blaen
trwy law Eleazar, adn. 10. Pa mor fawr
bynag y byddo gleM'der yr offerynau, y mae
gogoniant y fuddugoliaeth i'w rpddi i Dduw :

ymladdodd y rhai hyn, ond Duw roddodd vr
oruchafiaeth.

y cynauaf at Dafydd i ogof Adulam :

a thorf y Philistiaid oedd yn gwer-
syllu yn nyffryn Eephaim.

14 A Dafydd oedd yna mewn am-
ddiffynfa ; a sefyllfa y Philistiaid

ydoedd yna yn Bethlehem.
15 A blysiodd Dafydd, a dywed-

odd, Pwy a'm dioda i â dwfr o

bydew Bethlehem, yr hwn eydd
wrth y porth ?

16 A'r tri chedyrn a ruthrasant
trwy wersyll y ÎPhilistiaid, ac a
dynasant ddwfr o bydew Bethlehem,
yi" hwn oedd wrth y porth, ac a' i cy-

merasant hefyd, ac a'^ dygasant at

Dafydd : ond ni fynai efe ei yfed,

eithr efe a'i diod-offrymodd ef i'r

Arglwydd

;

17 Ac a ddywedodd, Na ato yr
Arglwydd i mi wneuthur hyn : onid

Adn. 13. A thri o'r deg penaeth ar hug-
ain] Y rhai oeddynt yn gadbeniaid ar y
deg-ar-hugain. Tybia rhai niai y tri chedyra

a enwyd uchod oedd y rhai hyn ; a thybia

ereill, ond odid gyda mwy sail, mai y tri a
enwir eto oeddynt, sef Abisai, Benaiah, ac

Asahel : gwel ar adn. 17, &c. A ddaethant

y cynauaf at Dafydd i ogof Adulam—lle

yr oedd efe yn awr yn ymnoddi rhag y Phil-

istiaid, fcl y gwnaethai o'r blaen rhag Saul,

1 Sam. xxii. 1. Tybia rhai mai y cjniauaf

gwenith a feddylir, a bod y Philistiaid wedi
dyfod i'w ladrata oddiar faesydd Israel, fel y
gallent newynu yr Israeliaid. A thorf y
Fhilistiaid oedd yn gwersyllu yn nyfryn
Rejìhaim—gerllaw Betídehem. Tybia Clarke

mai yr un frwydr oedd hon ag a grj-bw^ilwyd
yn pen. v. 17, &c.

Adn. 14. A Dafydd oedd mewn amddi-

Ìfynfa] Sef yn ogof Adulam ; a sefylìfa y
Fhilistiaid ydoedd yna—ncu y pryd hyny,

yn Bethlehem—ddwy fiUdir du y deau i

"ddyflTyn Eephaim. Yr oedd ogof Adulam
oddeutu saith miUdir i'r gorllewin o Beth-

lehem.
Adn. 15. Fioy a^m dioda i â âwfr o by-

dew Bethlehem ?\ Hon oedd ddinas Dafydd
;

ac efe a wyddai am ragoroldeb y diWÍr ag oedd
yno ; a chan ei fod \\\ y gymydogaeth, ac yn
dra sychedig yn mrwdaniaeth amser y cynau-
af, yr oedd yn naturiol iddo flysio Ùymaid
ddwfr o'r fíynnon hòno.

Adn. 16. A'r tri chedyrn a ruthrasant
trwy loersyll y Fhilistiaid] Nid oedd Da-
fydd yn dysgwj'l i neb anturio ei fywyd i

gyrchu dwfr iddo ef bydew Bethlehem, pau
yn dywedyd y geiriau uchod ; ond c)-n gynted
ag y clybu y tri chedp-n, hwy a ruthrasant yn
y fan trwy wersyll y Philistiaid i geisio dwfr
iddo, ac a ddychwelasant yr uu ffordd, er mor
beryglus ydoedd. Ond nifynai ef^ ci yfed—
rhag ymddangos hono, \\-xÚi ymfoddhau ar y
fath dclerau, fel ýn gosod gormod o bwys ar

ddiwalliad ei flys ci hun, neu ry fach ar íyw-
rdau ei tìlwvr. Eithr rfe aH diod-offrym-
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gwaed y gwr a aethant mewn en-

hydrwydd am eu heinioes yw hwn P

Am hyny ni fynai efe ei yfed. Hyn
a wnaeth y tri chedyrn hyny.

18 Ac Abisai brawd Joab, mab
Serfiah, oedd benaf o'r tri. Ac efe

a gyfododd ei waewfíbn yn erbyn
tri chant, ac dJu lladdodd hwynt:
ac iddo ef yr oedd yr enw yn mhlith
y tri.

19 Onid anrhydeddnsaf oedd efe

o'r tri ? a bu iddynt yn dywysog

:

eto ni chyrhaeddodd efe y tri cyntaf.

20 A Benaiahmab Jehoiada, mab
gr grymus o Cabseel, aml ei

weithredoedd, efe a laddodd ddau o
gedyrn Moab ; ac efe a aeth i waer-
ed, ac a laddodd lew mewn pydew
yn amser eira.

21 Ac efe a darawodd Aifft-ddyn,

gr golygus faint : ac yn llaw yr

odd ef ír Arghoydd—fel cydnabyddiad o

ddaioni Duw yn arbed bywyd ei gadbeniaid

mewn anturiaeth mor beryglus.

Adn. 17. Na ato yr Arglwydd i mi
wneuthur hyn\ Sef yfed y dwfr hwnw, er

mor sychedig ydoedd, ac er cymaint a flys-

iasai am dano. Onid gwaed y gior—nid

edrychai efe arno mwyach fel dwfr, ond fel

gwaed y tri chedym a redasant y perygl o

golli eu gwaed wrth ei geisio ef iddo ; a chan

fod pob gwaed yn perthyn i'r Arglwydd, am
hyny efe a'i hoífrymodd ef iddo ef. Hyn a
wnaeth y tri chedyrn hyny—hwy oU a ym-
unasant yn yr anturiaeth beryglus hon. Ond
yn awr canlyna yr hyn a wnaeth pob un ar ei

ben ei hun.
Adn. 18. Ahisai—oedd henaf d"r tri\ Sef

y penaf o'r ail dri chedym a grybwyllwyd

uchod : gwel 1 Cron. xi. 19, 20. Yn erhyn

tri chant—dywed Josephus mai 600 a ladd-

wyd gan Abisai, yr hyn sydd yn cadarnhau y
nifer o 800 yn adn. 8 ; oblegid pe mai 300 a

fuasai, fel y dywedir yn 1 Cron. xi. 11, buasai

Abisai, wrth ladd 300, yn gystal a'r penaf o'r

tri cyntaf, yr hyn a wadir yn yr adnod nesaf.

Àc iddo efyr oeddyr enw—íel yr un mwyaf
gwrol yn míilith yr ail dri.

Adn. 19. Onid anrhydeddusaf oeddefeoW
tri ?] Ac felly yn addas i fod yn dywysog'

iddynt oblegid ei ddewrder cryfach. Eto ni

chyrhaeddodd efe y tri cyntaf—o ran dewr-

der a llwyddiant milwrol, sef y tri yn adn. 8,

9, 11. Lladdodd y Tachmoniad 800, adn. 8 ;

tra na laddodd Abisai ond 300, neu o leiaf

600, adn. 18.

Adn. 20. Benaiah mah Jehoiada] Ni
wyddom ddim am y Jehoiada hwn, tad Ben-
aiah, ond ei fod yn r grymus o Cahseel—
dinas wrth ben deheuol y môr marw, ar derfyn

eithaf rhandir Juda, Jos. xv. 21, nou ynfab i

hwnw. Efe—scf Benaiah, a laddodd ddau o

qedyrn Moab— neu 'ddau ddyn Uewaidd o

Moab,' fel y mae yn y Saesonaeg. Tybia rhai

mai dau lew gwirioaeddol a feddylir ; ereill,

Aifftiad yr oedd gwaewtfon; eithr

efe a ddaeth i waered ato ef â ffon,

ac a ddyg y waewffon o law yr Aifft-

iad, ac a'i lladdodd ef â'i waewffon
ei hun.

22 Hyn a wnaeth Benaiah mab
Jehoiada : ac iddo yr oedd yr enw
yn mhlith y tri chedyrn.

23 Anrhydeddusach oedd na'r

deg-ar-hugain ; ond ni chyrhaedd-
odd efe y tri cyntaf : a Dafydd a'i

gosododd ef ar ei wr o gard.
24 Asahel brawd Joab oedd un

o'r deg-ar-hugain ; Elhanan mab
Dodo y Bethlehemiad,

25 Sammah yr Harodiad, Elica
yr Harodiad,

26 Heles y Paltiad, Ira mab Icces

y Tecoiad,
27 Abîezer yr Anathothiad, Me-

bunnai yr Husathiad,

mai dau gawr creulon ; ereill, mai preswylwyr
dwy amddifiynfa yn Moab. Ond gall y geir-

iau sheney ariel Moab fod yn arwyddo ' dau
dywysog Moab,' ebai Clarke ; ac felly y gelwir

hwynt yn y Targum. Ac efe a aetfi i waered
—ond odid i ymguddio mewn pydew ; ac a
laddodd lew—sef Uew gwirioneddol ag yd-
oedd yn llochesu yno, yr hwn yr oedd yn rhaid

i Benaiah ei ladd, neu gael ei ladd ganddo, am
nas gaUai ddianc ; yn amser eira—pryd y
mae Uewod fí"yrnicaf o eisiau ymborth.
Adn. 21. Ac efe a darawodd Aifft-ddyn,

gwr golygus o faint] 'Gr pum cufýdd o

fesur,' 1 Cron. xi. 23, neu ddwy lath a hanner
hyd, ac o led a fl\irfder cyfatebol yn ddiam-

au ; ac yn llaw yr Aiff'tiad yr oedd gwaew-
ff'on
—

' megys carfan gwehydd,' 1 Cron. xi. 23

;

'eithr efe addaeth i waered ato efâffon—heb
ganddo un math ar arf ond teithtfon gyfíredin,

â'r hon ond odid y Uaddasai efe y ddau o

gedym Moab a'r Uew uchod ; ac a ddyg y
waewffon o lawyr Aifftiad—ar ol ei gwympo
ond odid â'i ffon ei hun ; ac d'i lladdodd ef
ä'i waewffon ei hun—trwy ei brathu i'w galon.

Fel hyn rhaid fod Benaiah yn ddyn dewr a
grynms i'r eithaf.

Adn. 22. Ac iddo yr oedd yr enw yn
mhlith y tri chedyrn] Yn nesaf at Abisai, o

ran gwroldeb, yn mysg yr ail dri chedym.
Adn. 23. Ond ni chyrhaeddodd efe y tri

cÿntaf] Y rhai a enwir adn. 8, 9, 11 ; nac

yn wir Abisai, yr hwn oedd benaf o'r ail dri_,

adn. 19 ; er ei fod yn am-hydeddusach o ran ei

orchestion milwrol nag un o'r 30 a en-wdr adn.

24—39. A Dafydd a'i gosododd ef ar ei

wr gard—sef ar y Cerethiaid a'r Peleth-

iaid, (pen. viii. 18,) y rhai oeddynt warcheidw-

aid ei berson ef. Y Yulgato a'i cyfieitha,

' Dafydd a'i gwnaeth ef ei brif gynghorwr \

neu, fel y geUir cyfieithu yr Hebraeg, ' a'i

gosododd ef wrth ei glustiau,' hyny yw, a ym-
ddiriedodd ei gyfrinach iddo.

Adn. 2-1. Asahel hrawd Joah oedd un o'r

deg-ar-hugain] Neu, ' oedd ar y deg-ar-hug-.
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28 Salmon yr Ahohiad, Maharai
y Netophathiad,

29 Heleb mab Baanah y Netoph-
athiad, Ittai mab Bibai o Gibeah
meibion Benjamin,

30 Benaiah y Pirathoniad, Hidai
o afonydd Gaas,

31 Abi-albon yr Arbathiad, Az-
mafeth y Barhumiad,

32 Eliahba y Saalboniad ; o feib-

ion Jasen, Jonathan,
33 Sammah yr Harariad, Ahíam

mab Sarar yr Harariad,
34 Eliphelet mab Ahasbai, mab

y Maachathiad, Elîam mab Ahito-
phel y Giloniad,

35 Hesrai y Carmeliad, Paarai
yr Arbiad,

36 Igal mab Nathan o Sobah,
Bani y Gadiad,

37 Selec yr Ammoniad, ISraharai

y Beerothiad yn dwyn arfau Joab
mab Serfiah,

38 Ira yr Ithriad, Gareb yr
Ithriad,

Cyfrif y holl.

ain,' canj's y mae 30 yn cael eu henwi hebddo
ef ; ac heblaw hyny, ni byddai dim ond dau
o'r ail dri chedyrn yn caei eu henwi yma, pe
gadewid ef allan. Nid yw Joab yn cael ei

enwi yn mhlith y chwe chedyrn uchod, nac yn
mhlith y 30 isod, am ei fod ef yn dyw'ysog y
filwriaeth oll ; ond rhaid ei fod yntaii yn cael

ei gynwys yn y rhif o 37 yn adn. 39, am na
byddai y nifer, pe amgen, ddim ond 36. £1-
hanan—y cyntaf o'r deg-ar-hugain canlynol.

Adn. 25—38. Sammahyr Barodiad] Yn
1 Cron. xi. 27, gelwir ef Sammoth, trwy fod

enwau dynion a Ueoedd yn cael eu cynanu yn
wahanol, yn ol gwahanol ieithweddau lleoedd

neu oesau ereill. Chwanegir amrai enwau at

y gofrestr hon yn 1 Cron. xi, sef y rhai a
ddaethant i enwogrwydd ar ol ysgrifenu y
bennod hon, neu rai nad oeddynt mor en'N^og

a'r cedyrn a grybwyllir yma : gwel ar adn. 8.

Adn. 39. Urìas yr Hethiad] Gorphenir

y gofrestr yma gydag Urias, gr Bathseba, yr
hwn a gafodd daliad chwerw am ei ddewrder
a'i wasanaeth ífyddlon : gwel ar pen. xi. 3, &c.

Dau ar bymtheg ar hugain ogwbl—trwy fod

Joab yn cael ei gynwys»yn y rhif hwn : gwel
ar adn. 24.

PEN. XXIV. Adn. 1. A thracheýn] Ar
ol yr arwyddion blaenorol o'i ddigllonedd,
megys y tair blynedd o newyn am i Saul ladd

y Gibeoniaid, pen. xxi ; digllonedd yr Ar-
glwydd a enynodd yn erbyn Israel—am eu
pechodau fel cenedl, ac yn enwedig am y
weithred ganlynol o eiddo Dafydd. Ac efe 'a

annogodd Dafydd—gan nad oes yn y wreidd-
iol un enwedigaethydd o flaen y ferf, i fynegu
pwy a annogodd Dafydd, byddai yn well cyf-

leithu y frawddeg hon, ' Ac annogwyd Da-
fydd yn eu herbyn hwynt,' &c. Yn ol ein

39 Urías yr Hethiad: dau ar
bymtheg ar hugain o gwbl.

PENNOD xxiy.

4 THEACHEFN digllonedd yr^ Arglwydd a enynodd yn erbynls-
rael ; ac efe a annogodd Dafydd yn
eu herbyn hwynt, i ddywedyd, Dos,
cyfrif Israel a Juda.

2 Canys y brenin a ddywedodd
wrth Joab tywysog y llu oedd gan-
ddo ef, Dos yn awr trwy holl Iwyth-
au Israel, o Dan hyd Beerseba, a
chyfrif y bobl, fel y gwypwyf rifedi

y bobl.

3 A Joab a ddywedodd wrth y
brenin, Yr Arglwydd dy Dduw a
chwanego y bobl yn gan cymaint ag
y maent, fel y gwelo llygaid fy ar-

glwydd frenin : ond paham yr ewyll-
ysia fy arglwydd frenin y peth hyn ?

4 A gair y brenin fu drech na
Joab, ac na thywysogion y llu. Joab
am hyny a aeth allan, a thywysogion

cyfieithiad ni, arweinir y darllenydd i feddwl
mai yr Arglwydd a aimogodd Dafydd i gyf-

laYiTii y pechod h^\-n o rifo y bobl : ond y mae
hyny yn anmhosibl, gan nas gailasai ef fod yn
ddigllon wrth Dafydd ara eu rhifo, pe buasai
wedi ei annog ef i wneuthur hj-ny. Eithr yn
1 Cron. xxi. 1, dywediryn bendant mai 'Satan
a safodd i fyny yn erbjTi Israel, ac a annog-
odd Dafydd i gyfrif Israel.' / ddi/wedyd
—wrth Joab, adn. 2; Dos, cyfrif ìsraet a
Juda—sef y gwrywaid ag oeddNTit yn addas
a galluog i ddwyn ai-fau rhyfel, adn. 9.

Adn. 2. Dan hyd Beerseba] gr
eithaf y gogledd hyd gr eithaf y deau, Jos.

xix. 47 ; fel y (/wyjncyf rifcdi y 'bobl—a yd •

ynt hwy yn ddigon lluosog i gaiio alliai fy
nghynlluniau arfaothedig o ymosod ar v cen-
hedloedd cymydogaothol. Ymddengys mai
oddiar falchder, gwàg-ymflfrost, a hyder mewn
braicli o gnawd yn fwy nag yn tìyddlondeb
Duw, y parodd Dafydd ihyngaelei wneuthur;
ac yr oedd y pechodau hyn uior amlwg, fel ag

y gwelwyd hMynt nid yn unig gan Dduw, ond
hefyd gan Joab a holl d>-wvsogion y llu,

adn. 3, 4.

Adn. 3. Yr Arglwydddy Ddmc a chican-
ego y bobl yn gan ci/maintag y maent] Fel
pe dywedasai Joab, Nid oes genyf tì, o'm rhan
fy hun, ddim g^\Tthwynebiad i luosogrwydd
dy filwyr, a dymunwn i ti cyn marw gaeì eu
g\veled yn gan lluosocach nag y maent ; ond
nid wyf yn canfod un rheswm i ti ou cvfrif
hwynt j-n awr. Yr oedd Joab a thywysogion
y líu yn ofui fod rhyw ddrwg yn ngwreiddyn
hyn, a mynent attal Daf}dd oddiwrtho.
Adn, 4. A gair y brcninfu drech naJoab

ac na thywysogion y llu]
' Fel y bu gorfod

iddynt fyned allan i gyfrif y bobl, èr bod hvnv
yn 'ffiaidd gau Joab,'" 1 Cron. xxi. 6.
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y llu, o ydd y brenin, i gyfrif pobl
Israel.

5 •[[ A hwy a aethant dros yr lor-

ddonen, ac a wersyllasant yn Ai'oer,

o'r tu deau i'r ddinas sydd yn
nghanol dyifryn Gad, a thua Jazer.

6 Yna y daethant i Grilead, ac i

wlad Tahtim-hodsi ; daethant hefyd
i Ddan-jaan, ac o amgylch i Sidon;
7 Daethant hefyd i amddiífynfa

Tyrus, ac i holl ddinasoedd yr Hef-
iaid, a'r Canaaneaid ; a hwy a aeth-

ant i du deau Juda, i 13eerseba.

8 Felly y cylchynasant yr holl

whid, ac a ddaethant yu mhen naw

Adn. 5. A hwy a aethant dros yr lorddon-
eìi\ I gyfrií" y ddau iwyth a hanuer yu gyutaf,

sef Reubeu, Gad, a liauner Uwyth Manasse, y
rhai a breswylient o du y dwyrain i'r lorddon-

en. Dyffryn Gad—Saes. ' afon Gad.' Y
mae y gair gwreiddiol yn arwyddo afon a

dytìryn : gwel ar Jos. xiii. 9. Ond y mae yn
fwy naturiol medd\\i fod y ddinas yn sefyll

yn nghanol dyjfryn, yn hytrach nag yn
nghanol afon.
Adu. Ö. / wlad Tahiim-hodsi] ' Gwlad

isel newydd ei chyfaneddu,' yw ystyr yr euw
hwn, fel ei gelwir ar ymyl y ddalen ; ac y mae
yn debyg mai y wlad o du y dwyrain i Gilead

a feddylir, yr hon a enuillasai yr Israeliaid

oddiar yr Ìîagariaid yn amser Saul, 1 Crou. v.

10. JJaethant hefyd i JJdan-jaan—neu i

* Ddan y coed,' wrth droed mynydd Libanus,

yn agos i darddle yr lorddonen, y ddinas beil-

af i'r gogledd o 'holl ddiuasoedd Israel yn
ngwlad yr addewid ; ac o anigylch i Sidon—
sef i'r parthau cyfagos i Sidon, Ile yr oedd

Israel yn cyfaneddu. Isid oedd dim a fyneut

hwy â Sidou ei hun, yr hon oedd ar lan Mòr-
y-canoldir, yn y gorilewin, ac yn meddiant y
cenhedloedd.

Adn. 7. Daethant hefyd i amddiffynfa

Tyrus] Sef hen ddinas Tyrus, Ile yr oedd

Teml Hercules, yr hou oedd yn sefyU allan yn

y wlad : yr oedd y ddinas newydd -wedi ei

hadeiladu ar graig yn y môr. Ac i holl

ddinasocdd yr ílejiaid a'r Canaaneaid—
llawer o ba rai oeddynt yn preswylio fyth

mewn diuasoedd yn Nghaanan. / JSeerseha

—gan deithio a chyfrif ai- hyd ochr orllewinol

yr hoU wlad, gyda glan Mòr-y-canoldir, o

Sidon i Beerseba yn nherfyn deheuol eithafy

wlad. Er nad enwir oud y Uiuell allanol, eto

yroeddynt hwy yn cyfrif y dinasoedd mewnol
Ìáefyd trwy yr holl wlad.

Adn. 8. FeUy y cylchynasant yr holl

wlad] Gan ddechreu yn Aroer yn y dwyii-

AIN, a myned oddiyno i Ddan-jaan yn y
GOGLEDD, a throsodd i Sidon yn y gorllewiìs%

ac oddiyno i Beerseba yn y deau ; ac a

ddaelhant yn mhen naw mis ac uyain diwr-

nod i Jcì-usalem—ac feUy rhaid eu bod yn

ddiwyd iawn, i allu gorphen y fath orchwyl

mewn cyn Ueied o amser. üddiwrth 1 Crou.

xxi. 6, nyni a ddysgwn na chyfrifodd Joab

Iwythau Lefi a Benjamin, am fod yn ' lìiaidd

mis ac ugain diwrnod i Jerusalem.
9 A rhoddes Joab nifer cyfrif y

bobl at y brenin : ac Israel ydoedd
wyth gan mil o wr grymus yn tynu
cleddyf ; a gwr Juda oedd bum can
mil o wr.

10 ^ A chalon Dafydd a'i taraw-
odd ef, ar ol iddo gyfrif y bobh
A dywedodd Dafydd wrth yr Ar-
glwydd, Pechais yn ddirfawr yn yr
hyn a wnaethym : ac yn awr dilea,

atolwg, Arglwydd, anwiredd
dy was ; canys ynfyd iawn y
gwnaethym.

11 A phan gyfododd Dafydd y

ganddo ef "^ir y brenin.' Bu WiUiam y
GorchfygTAT chwe hlynedd yn cyfrif ansawdd
Lloegr a Chymru, ar ol dechreu yn 1080, am
yr hyn y cawn haues yn y Domesday Booh.
Adu. 9. Ac Israel ydoedd wyth gan mil—

a gwr Juda oedd hum can miL] Yn aUuog
i ddwyn arfau i ryfel. Ond yn 1 Cron. xxi. 5.

cawn y niferi yn amrywio yn faw-r : yn Is-

RAEL, wi cant ar ddeg o filoedd; ac yn
JuDA, hedwar can mil a deng ìnil a thriug-

ain. Nid oes un o'r ddau gyfrif hyn yn rny
fawr, ond nis gaU y naill a'r Ilall fod yn gy-
wir. Y mae amrai o'r berniaid wedi ceisio

eu cysoni mewn gwahanol fi'yrdd, y rhai y
byddai yn rhy faith eu dyfyuu yma. Dr. A.
Clarre a^ddywed, ' Y mae mwy o Iygriadau

wedi cymeryd lle yn niferi Ilyfrau hanesiol

yr Hen Destameut, nag mewn un ran arall o'r

coflyfrau cysegredig. Ceisio eu cysoni hwynt
yn mhob rlaau sydd lafur ofer : gwell cyfaddef

ar uuwaith yr hyu nas gellir yu Uwyddiannus
ei wadu, er fod ysgrifeuwyr gwreiddiol yr Hen
Destament yn ysgrifeuu dan ddylauM'ad yr

Ysbryd Dwyfol, eto na ddywedir i ni fod yr

un dylanwad yn disgyn ar hoU adysgrifemoyr
eu geiriau, fel ag i'w hoUoI attal rhag gwneu-
thur camgymeriadau. Hwy a allent gamgy-
meryd, a darfu iddynt gamgymeryd ; ond
gwasanaetha cydmhariad gofalus o'r gwahanol

lyfrau hanesiol i gywiro lioU waUau pwysig yr

adysgrifenwyr. Gwel Draethodau Dr. Ken-
nicott.'

Adn. 10. ^ chalon Dafydd aH tarawodd

ef] Ar ol i'w gydwybod fod yn cysgu yn
dawel am oddeutu deg mis, tra y buwyd yn
cyfrif y bobl, o'r diwedd hi a ddeíTrôdd i]w

bigo ef fel neidr, yr hyn a wnaeth iddo edif-

arhau yn wirioueddol gerbron yr Arglwydd.

Pechais yn ddirfawr yn yr hyn a wnaeth-

ym—sef wrth gyfrif y bobl mewn balchder a

hyder cnawdol, heb ymgynghori â Duw, na

tlialu hanner sicl dros bob un yn off'rwm i'r

Arglwydd yn ol y gyfraitli, Exod. xxx. 12, 13.

JJilea, atolwg, Arglicydd, amviredd dy

luas— rau yr euogrwydd o hono a'r gosp am
dano ; canys ynfyd iaiün y gwnaethym—y
mao ])ob pechod yn ynfydrwydd, cr fod rhai

pechodau yn fwy ynfyd ua'u gilydd.

Adn. 11. Aphan gyfododd JJafyddy bore]

IIel7 gacl nemawr o 'òrphwysdra trwy y nos,

gaUwn feddwl, oddiwrth frathiadau cydwybod
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bore, daeth gair yr Arglwydd at

Gadyproífwyd, gweledydd Dafydd,
gan ddywedyd,

12 Dos a dywed wrth Dafydd,
Fel hyn y dywedodd yr Arglwydd

;

Yr ydwyf fì yn gosod tri pheth o'th

flaen di ; dewis i ti nn o honynt, a

gwnaf hyny i ti.

13 Feíly Gad a ddaeth at Dafydd,
ac a fynegodd iddo, ac a ddywedodd
wrtho, A fyni ddyfod i ti saith

mlynedd o newyn yn dy wlad ? neu
fíbi dri mis o flaen dy elynion, a hwy
yn dy erlid ? ai ynte bod haint yn y
wlad dri diwrnod? Yn awr ym-
gynghora, ac edrych pa beth a at-

ebaf i'r hwn a'm hanfonodd i.

14 A dywedodd Dafydd wrth Gad,

euog ; daeth gair yr Arglwydd at Gad—jr
hwn oedd broíFwyd. neu weledydd teiüuaidd

Dafydd, neu gapelwr iddo, trwy yr liwn yr

ymgjTighorai y brenin â Duw weithiau, mewn
achosion dyrus. Y mae yn debyg nad anfon-

odd Dafydd ei weledydd at Dduw wrth fyned

i rifo y Ìjobl, ac am hyny y maej Duw yn ei

anfon ef at Dafydd wrth fyned i'w gospi efam
hyny.
Adn. 12. Tr ydioyf fi yn gosod tripheth

o'th flaen dí] Ì ddangos i Dafydd'a'r byd
nad peth damweiniol, nac eíFeithiau unrhjny

achos naturiol, oedd y dialedd ag y daetîiai

Gad yn awr i'w gyhoeddi, y mae Duw yn
rhoddi iddo ei ddewis o dri drwg, un o ba rai

oedd i gael ei weinyddu yn ddiatreg amo ef

;

canys yn ol y gyfraith, (Exod. xxx. 12,) yr
oedd rhyw fath o bla ì ddisgyn ar y bobl pan
rifid hwynt heb roddi hanner sicl yn iawn am
eu heinioes.

Adn. 13. Afyni ddyfod i ti saith mlynedd
o neiayn yn dy wlad ?] Yn nghyfieithiad y
Lxx, tair blynedd o newyn ydyw, ac felly y
mae yn 1 Cron. xxi. 12 ; ac y mae hyny yn
cyfateb yn well i'r tri niis o fioedigaeth o

flaen eì elynion, a'r haint dri diwrnod. Gall-

asai adysgrifenydd yn hawdd gamgymeryd y
lythyren gimel, tair, am zain, SAirà, gan eu
bod yn dra thebyg i'w gilydd yn y wyddor
Hebreig. A fyni ddyfod i ti dair blynedd
eto o newyn yn dy achos dy hun, fel y daeth
o'r blaen yn achos Saul, pen. xxi. 1 ? Neu
ffoi dri mis o flaen dy elynioìi, a hioy yn
dy erlid ?—nid ymladd yn wrol â hwy am
dri mis, ond gorfod^oi" o'u blaen am yryspaid
hwnw, a hwythau yn lladd ei bobl ef, 'ac yn
anrheithio ei feddiannau. Ai ynte bod haint
yndy wlad dri diwrnod?—yr hwn a elwir
* cleddyf yr Arglwydd ' yn 1 Cron. xxi. 12,
i'w wahaniaethu oddiwrth gloddyf rhyfel gau
ddynion. Yn awr ymgynghora—â'th gyf-
eiliion, neu ystyria j-not dy hun, pa un o'r

tair bam hyn a dde^^isi, fel y gallwyf roddi
atebiad i'r Arglwydd yr hwn a'm hanfonodd
atat.

Adn. 14. Y mae yn gyfyng iawn arnaf
fi\ Yn yr olwg ar bob un o'r drygau hyn.
Bid i mi syrthio yn llaw yr Arglwydd^ì

Y mae yn gyfyng iawn arnaf fì : bid

i mi syrthio yn awr yn llaw yr Ar-
glwydd, (canys aml yw ei dj-ugar-

eddau ef, )ac na chwympwyfyn llaw
dyn.

15 Yna y rhoddes yr Arglwydd
haint yn Israel, o'r bore hyd 3'r am-
ser nodedig : a bu farw o'r bobl, o
Dan hyd Beerseba, ddeng mil a
thriugain o wr.

16 A phan estynasai yr angel ei

law at Jerusalem i'w dinystrio hi,

edifarhaodd ar yr Arglwydd y drwg
hwn, ac a ddywedodd wrth yr angel
oedd yn dinystrio y bobl, Digon
bellach: attal dy law. Ac angel yr
Arglwydd oedcl wrth lawr-dyrnu
Arafnah y Jebusiad.

gael fy nghospi trwy new}-n neu halnt ; ac na
chioympwyf yn llaw dn—i gael fy erlid o
flaen fy ngelynion dri mis. Wrth syrthio yn
llaw yr Arglwydd, oi Dduw cyfamínodol, >T
hwTi y mae ei drugareddau yn aml, efe a
obeithiai gael trugaredd ganddo eto, fel y
cawsai yvL fjTiych o'r blaen ; tra nas gallai

ddysgwyl un drugaredd oddiar ddwylaw ei

elynion gwaedlyd. Y mae y lxx yn chwa-
negu yma, Fäly Dafydd a ddewisodd yr
haint—ac yn hyn efe a ymddygodd yn ar-

dderchog. Pe dewisasai efe ryfel, ni buasai
ei ddiogelwch personol ef mewn dim perrgl,
canys yr oedd doddf wedi ei gwneuthur eisìoes
yn attal iddo ef fj-ned aUan i'r rhyfel, pen.
xxi. 17. Pe dewisasai efe 7?eu7/;?, buasai ei
gyfoeth ei hun yn diogelu cj-naiiaeth iddo ef
a'i deulu. Eithr efe a ddanghosodd fa-s^Thrdri

ei feddwl wrth dde-n-is yr ilv.ixt, i ddifrodiad-
au yr hwn yr oedd ef èi hun a'i deulu yr un
mor agored a'r gwaelaf o'i ddeiliaid.

Adn. 15. Yna y rhoddes yr ArgUcydd
haint yn Israel] Trwy offerynoliaeth angel,
mewn modd anadnabyddus i ni ; o'r bore hyd
yr amser nodedig—sef o'r bore y daeth Gad
at Dafydd, hyd ganol y trydydd dydd, vr hwn
oedd yr amser a nodwyd, "adn. 13." Ymae y
Lxx yn ei ddarllen, 'liyd bryd ciniaw ;

' a'r
Syriaeg a'r Arabaeg, ' íiyd y chweched awr.*
Y mae yn eglur i'r haint gael ei attal cvn di-
wedd y trydydd diwraod, canys attaliyd yr
angel c^-n iddo orphen ei waith vn Jerasalem,
adn. 16. A bu fano d'r bobt Dan hyd
Beerseba—d'r naill derf^-n i'r wlad hyd v llall,

adn. 2 ; ddeng m.il a thriugain—od'deùtu nn
bob ugain holl nifer eí filwAT c}-frifedig.

Hawdd y gallasai Duw beri i'w a"ngeí eu lladd
hwynt oll ; eithr * yn ei lid efe a gofiodd dra-
garedd,' ac a roddes bra^yf amlwg mai ' aml
}-w ei drugareddau ef.' adn. 14.

Adn. IG. A phan cstgnasai ?/;• angel ei
law at Jernscdcm €10 di?ìystriò hi] Ym-
ddengys mai Jerusalem oodd y llo diweddaf y
cyfrifwyd y bobl, a'r Ile diweddaf ag y daeth
yr haint i mewn iddo. Yr oedd yr anael yn
ymddangos ar ddull dyn, â chleddvf noeth "}-n

ei law, i argyhoeddi y bobl yn Ilâwnach nad
haint natiiriol oedd hwn, ond un yn cael ei
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Dafyäd yn prynu 2 SAMUEL XXIV. llawr'dymu Arafnah.

17 A llefarodd Dafydd wrth yr
Arglwydd, pan ganfu efe yr angel
a darawsai y bobl, a dywedodd,
Wele, myfi. a bechais, ac a wnaeth-
ym yn ddrygionus : ond y defaid
hyn, beth a wnaethant hwy ? bydd-
ed, atolwg, dy law arnaf fi, ac ard
fy nhad.

18 ^ A Gad a ddaeth at Dafydd
y dwthwn hwnw, ac a ddywedodd
wrtho, Dos i fyny, cyfod allor i'r

Arglwydd yn llawr-dyrnu Arafnah
y Jebusiad.

19 A Dafydd a aeth i fyny yn ol

gair Grad, fel y gorchymynasai yr
Arglwydd.

20 Ac Arafnah a edrychodd, ac a
ganfu y brenin a'i weision yn dyfod
tuag ato. Ac Arafnah a aeth allan,

ac a ostyngodd ei wyneb i lawr ger-
bron y brenin.

21 Ac Arafnah a ddywedodd, Pa-
ham y daeth fy arglwydd frenin at

ei was ? A dywedodd Dafydd, I

brynu genyt ti y llawr-dyrnu, i ad-

weìnyddu arnynt trwy fam uniongyrcliiol

oddiwTth yr Arglwydd. Edifarhaodd ar yr
Árglwydd y drwg hwn—hyny yw, nid aeth

efe yn mlaen i ddinystrio hyd ddiwedd y tryd-

ydd dydd, fel y bygythiasai : gwel ar Gen. vi.

6, a Num. xxiii. 19. Digon bellach—i ateb

hoU ddybenion fy anfoddlonrwydd ; attal dy
law—rhag taro trigolion Jerusalem â haint,

yr hyn ond odid a ddechreuasai. Mynai Duw,
ar edifeirwch a gweddi Dafydd, arbed Jeru-

salem, am fod ei arch ef yno yn awr, a bod ei

deml i gael ei hadeiladu yno ar ol hyn. Ac
angel yr Arglwydd oedd lorth lawr-dyrnu
Arafnah y Jebusiad—yn sefyll rhwng y
ddaear a'r nefoedd yn ngolwg Dafydd, â'i

gleddyf noeth yn ei law, 1 Cron. xxi. 16. Yr
un oedd yr Arafnah hwn ag Ornan.

Adn. 17. A lUfarodd Dafydd\ Nid wrth

yr angel, ond wrth yr Arglwydd yr hwn a an-

fonasai yr angel ; ele., myfi a, bechais—wrth

beri cyfrif y bobl. Efe a wnaethai y cyf-

addefiad hwn o'r blaen, adn. 10 ; ond yma y
mae yn cymeryd yr holl ddrwg arno ei hun.

Ond y defaid hyn—ei ddeiliaid, y rhai a

ystyriai efe mor ddiniwed a defaid; beth a
wnaethant hwy ?—beth ? hwy a wnaethant

lawer o bethau tra beius. Yr oeddynt wedi
gwrthryfela gydag Absalom a Seba ; ac wedi
gwrthod defnyddio eu manteision dan ly-
odraeth Dafydd i ddiwygio mewn crefydd ; a

gallwn feddwl fod y rhan fwyaf o honynt yn
yraflfrostio ac yn hyderu yn eu nifer a'u nerth

eu hunain i wynebu eu gelynion ; ac felly yr

oedd yn gyfiawn iddynt gael eu taro fel hyn, i

ddangos iddynt mai gweUt yw pob cnawd, ac

nad oedd eu nerth a'u lluosogrwydd o

ddim lles iddynt heb Dduw. Bydded, atol-

wg, dy law arnaf fi—os oes chwaneg o fam
i fod, disgyned amaf fi, yr hwn a orfoclaiîJ i'r

eiladu allor i'r Arglwydd, fel yr at-

talier y pla oddiwrth y bobl.
22 A dywedodd Arafnah wrth

Dafydd, Cymered, ac oífrymed fy

arglwydd frenin yr hyn fyddo da yn
ei olwg : wele yr ychain yn boeth-
oífrwm, a'r fíustiau ac offer yr ych-
ain yn lle cynud.

23 Hyn oll a roddodd Arafnah,
megys brenin, i'r brenin. A dywed-
odd Arafnah wrth y brenin, Yr Ar-
glwydd dy Dduw a fyddo boddlon
i ti.

24i A dywedodd y brenin wrth
Arafnah, îí'age ; eithr gan brynu y
prynaf ef mewn pris genyt : ac nid
offrymaf i'r Arglwydd fy Nuw
boeth-offrymau rhad. Felly Dafydd
a brynodd y llawr-dyrnu a'r ychain,
er deg a deugain o siclau arian.

25 Ac yno yr adeiladodd Dafydd
allor i'r Arglwydd, ac a offrymodd
boeth-offrymau ac offrymau hedd.
A'r Arglwydd a gymododd â'r wlad,
a'r pla a attaliwyd oddiwrth Israel.

cyfrifiad hwn o'r bobl gymeryd lle, adn. 4 ; ac
ar d fy nhai—ei deulu a'i berthynasau
agosaf, y rhai ond odid a gymhellent Dafydd
i'r pechod hwn.
Adn. 18. A Gad a ddaeth at Dafydd ÿ

dwthiun hwmo] Sef y dydd hwnw, yn ol

archiad angel yr Arglwydd, 1 Cron. xxi. 18.

Cyfod allor i'r Arglwydd yn llawr-dyrnu
Árafnah—dywed y rabbiniaid mai yn y Ue
hwn y bu Cain ac Abel yn offrymu i'r Ar«
glwydd ; a meddylir mai yma yr aberthodd
Abraham yr hwrdd yn Ue ei fab ; ac mai yma
y safai allor y poeth-ofiErwm yn y deml ar ol

hyn : gwelar 2 Cron. iii. 1.

Adn. 19. Fel y gorchymynasai yr Ar-
glwydd] Gan fod yr hwn a elwir yr angel
yn Ì Cron. xxi. 18, yn cael ei alw yma yn
Arglwydd neu Jehofa, ymddengys mai
Angel mawT y Cyfammod, yr hwn wedi hyn a

wisgodd natur dyn, oedd yr angel ag y cyf-

eirir ato yn adn. 16.

Adn. 20. Ac Arafnah a edrychodd] Pan
ganfu Arafnah a'i feibion angel yr Arglwydd,
dywedir (1 Cron. xxi, 20,) iddynt ymguddio,
ond odid yn mysg yr ysgubau gwenith yn y
Uawr-dyrnu ; ac yn fuan wedi hyny, pan ed-

rychodd Arafnah allan o'i guddfa, efe a ganfu

Dafydd a'i weision yn dyfod tuag ato, fel y
dywedir yma. Ac Arafnah a aeth allan—

i

gyfarfod â Dafydd ; ac a ostyngodd ei wyneò
i lawr— wir barch i'r brenin.

Adn. 21. Paham y daeth fy arglwydd
frenin at ei was ?'] Nid ci geryddu am ddy-

fod i'r llawr-dymu y mae Arafnah, ond rhyf-

eddu ymostyngiad mawr y brenin yn dyfod at

Jebusiad fel efe, un o hiiiogaeth hen elynion

Israel. 1 brynu genyt ti y llawr-dyrnu, êçc.

er fod yr Arglwydd eisioes wedi attal y pla

9iX edifeirwch'Dafydd, etoefe a fynai i Dafydd
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Oedran 1 BREN. I. Dafydd.

adeiladu allor iddo, ac ofFrymu arni boeth-oíF-

rymau ac ofíì'ymau hedd, i ddang-os mai trwy
ebyrth felly, yn. gysgod o aberth mawr ei Fab,

yr oedd maddeuant, heddwch, ac arbediad

bywyd i'w gael.

Adn. 22. Cymered ac ojfrymed fy ar-

fjlwyddfrenin yr hyn fyddo da yn ei olwg]
Caniatäai Arafnah yn y fan i Dafydd adeiladu

allor ar ei la^Ti'-dymu ef, ac offrymu i'r Ar-
glwydd o'i bethau ef yr hyn a ewyllysiai ei

galon, beb dalu dira ara danjTit. ele yr
ychain yn boeth-offncm—y rhai oeddynt yn
"dyrnu }t d ; rt'r ffustiau ac offer yr ych-
ain—^Ti danwydd i losgi y poeth-oíFrwm.

Wrth y ' íîustiau ' hyn y deailir math ar geir

âg olwj-nion neu roliau danneddog, y rhai a

lusgid gan yr ychain ar draws yr ysgubau
M-rth dd}-niu. Yn ol 1 Cron. xxi. 23, y mae
efe hefyd yn cynyg y gwenith ynfwyd-off-
riom^ yr hwn oedd bob amser yn canlyn y
poeth-offrymau a'r offrymau hedd.

Adn. 23. Hyn oll a roddodd Arafnah
mcgys brenin'] Gjào. haelioni nad ailasai

fod 511 fwy pe daethai oddiwrth frenin. Ond
tybia rhai fod Arafnah yn frenin y Jebusiaid
cyn i Dafydd eu darostwng hwy, neu yn fab

ac etifedd y brenin hwnw. Ond y mae yr
ymadrodd ' megys brenin ' yn eisiau yn y LXX,
y Syriaeg, a'r Arabaeg, yn nghyda thri o ys-

grifl^'frau Kennicott a De Rossi, ac yn y lle

cyfredol yn 1 Cron. 5xi. Tr brcnin—sef i

Dafydd, yr hwn oedd yr unig frenin jti y Ue.

Yr Ar^ydd dy Dduw afyddo boddlon i

ti—i'th offrwm, fel ag i symud ymaith yr
haint o'r wlad. Y mae yn debyg na wyddai
Arafnah na Dafydd eto fod yr Arglwydd eis-

ioes wedi gorchymyn i'r angel attal ei law,
adn. 16.

Adn. 24. Nid offrymaf i'r Arglioydd fy
Nuw bocth-offrymau rhad] Yn briodol 'y

sylwa Clarke, 'Yr hwn a fedd grefydd nad

yw'yn costio dim iddo, a fedd grefydd nad yw
yn werth dim : ac ni fydd i neb werthfawrogi
ordinhadau Duw, os na fydd i'r ordinhadau
hyny gostio dim iddo. Pe buasai cjTiygiad
haeífrydig Arafnah yn cael ei dderbyn, aberih
Arafnah, ac nid eiddo Dafydd, a fuasai ; ac
nid atebasai y dyben symud ymaith anfodd-
lonrwydd y Goruchaf. Dafydd a becbodd, ac
nid Arafnah ; ac am h}-ny rhaid i Dafj'dd off-

rymu aberth, ac ar ei gost ei hun'hefyd.*
Felly Dafydd a brynodd y llawr-dyrnu
á'r ychain er deg a deugain siclau arian—yr hjm, yn ol 2s. Qc. y sicl, oedd £6 òs. o'n
harian ni. Yn 1 Cron. xxi. 25, dywedir i Da-
fydd roddi am y lle ' chwe chan sicl aur
wrth bwys ;' yr hyn, yn ol £1 16.s. Ç>c. y sicl,

a gyrhaedda i £1,095. Dichon ei fod yn soa
yma am y pris a dalwyd am y llawr-dy'rnu, yr
ychain, a'r offer ; ac yno, am yr holl dir oddi-
amgylch, ar yr h\vn yr adeiladwyd y deml a'i

chynteddau, yr hwn yn ddiau oèdd'yn llawer
helaethach na'r llawr-dymu ; a gallwn feddwl
fod t Arafnah, a rhai adeiladau ereiU hefyd,
yn sefyll amo.
Adn. 25. Dafydd—a offrymodd boeih-off-

rymau ac offrymau hedd] Y poeth-ofirjTn-
au oeddynt me^Mi effaith }-n weddiau ar i

Dduw s}'mud y pla ; a'r offr}'mau hedd oedd-
ynt gydnabyddiad o ddaioni Duw, yr hwli
eisioes a roddasai i Dafydd ryw obaith ara 7
drugaredd hon. A"r Àrglwdd a gymododd
a'r ^olad—ac a roddes arwydd Ìiynv tnvy
ddanfon tàn o'r nefoedd ar allor y poèth-off-
rwm, 1 Cron. xxi. 26 ; aW pla à attaliwyd
oddiiorth Israel—fel na bu ncb mwyach farw
o'r haint trwy yrMioll wlad. Y mae 1 Cron.
xxii, a'r saith bennod ddiweddaf o'r llyfif

hwnw, ^-n canlyn yn briodol vma i orphen hanes
Dafydd. Tybia Dr. Delany i Dafydd ysgrif-
enu Salm xci yn poffadwriaeth o'i wâredig-
aeth oddiwrth vr haint hwn.

LLYFR CYNTAF
Y BEENHINOEDD.

Bernir yn gyffredm mai Ezm yr offeiriad agasglodd yr hancs a ?eir yn nau Lvfr v Brenhinoedd,
ac iddo grynhoi ei ddefnyddiau o hen goflyfrau dilys dwv frenhinineth Isracla JÙda. Ymddeng-
ys fod gwyr enwocaf y genedl yn cadw coflyfrau ou heh'ntion gwladol a chrefyddol o oes i oes,
ac 1 awdwr y llyfrau hyn gasglu ei faterion o blith y llyfrau livnv, a hATiv dan ddwvfol vshryd-
oliaeth. Y mae pob rheswm i gredu fod yr awdwr yn offeiriad ncu brofic't/d, trwy niai vsgrifcnu
hanes foepol y deml a chrefydd oedd ei hrif amcan, yn hvtrach na haiies wladwriaethôl yr am-
serau hyny. Y'mddengys i'r llyfrau hyn gael eu hysgrifenu yn vstod caethiwed Bahilon, neu
ar ol hyny, gan fod yr amgylchiad hwnw yn cael ei nodi yn niwedd yr Ail Lyfr : gwel hefyd
2 Bren. xvii. 23. Y mae y Llyfr Cyntaf hwn yn cynwvs hanes 119 flvnvddau, sef o r flwvdd-
yn o. B. 2989 hyd 0. b. 3108. Cynwysa amrai hethau tra dyddorol, megys,' (I) Marwolaeth'Da-
fydd, pen. i, li. (2) Teyrnasiad gogoncddus Solomon, a'i waith vn adèiladu ac yn cvsegru ydcml, pen. lii—X. (3) Ei gwymp ysgeler, pen. xi. (4) Ilhaniad'v frenhiniacth rhwng Reho-
boam a Jerohoam, pen. xii-xiv. (5) Tcyrnasiad Abiam ac Asa àr Juda, a Nadab a Baasa ac
ereill ar Israel, pen. XV, xvi. (tî) Hanes Elias, pen. xvii-xix. (7) Llwyddiant, àrvgioni. a
marwolaeth Ahab, pen. xx -xxii. » .

o
,

PENNOD I.

A 'E brenin Dafydd oedd hen, ac a
•^ aethai mewn oedran ; er iddynt

PEN. I. Adn. 1. A'r brenin Dafydd oedd
hen\ Oddeutu 70 mlwydd oed:' 'gwel ar

ó A

eto niei enhuddo ef mewn dillad,

chynhesai efe.

2 Am hyny ei weision a ddyrred

2Sam. V. 4, 5. Er iddynt ei enhuddo ef
meion dìUad, eto ni chynhesai efe—ni chvn-
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Ähisag yn 1 BEEN. I. amgeleddu Dafydd.

asant wrtlio, Ceisier i'm harglwydd
frenin lances o forwyn ; a safed hi
o flaen y brenin, a bydded yn gwneu-
thur amgeledd iddo, a gorwedded
yn dy fynwes, fel y gwresogo fy

argl^ydd frenin.

3 A hwy a geisiasant lances dêg
trwy holl fro Ìsrael ; ac a gawsant
Abisag y Sunamees, ac a'i dygasant
hi at y brenin.
4 A'r llances oedd dêg iawn, ac

oedd yn amgeleddu y brenin, ac yn
ei wasanaethu ef: ond ni bu i'r

brenin a wnaeth á hi.

5 ^ Ac Adoniah mab Haggith a
ymddyrchafodd,gan ddywedyd,Myfi
a fyddaf frenin : ac efe a ddarparodd
iddo gerbydau a gwr meirch, a

hesai yn ei -wely er yr holl ddillad a roddid

arno. Yr oedd efe wedi dyoddef Uawer o

galedi trAvy ei hoU fywyd, ac wedi bod yn
gwersyllu ar hyd y maesydd yn ystod ei ryfel-

oedd lluosog, ac wedi bod mewn aml a gwa-
hanol flinderau ar hyd ei oes, nes yr oedd efe

yn awr yn llawer hynach o ran cyfansoddiad
nag a ydoedd o ran blynyddoedd. Yr oedd y
gwres wedi cilio o'i waed ; a'i afiechyd, yn ol

Lightfoot, ydoedd y parlys. Tybia rhai i hyn
gymeryd lle oddeutu blwyddyn cyn iddo farw.

Adn. 2. Am liyny ei iveision\ Sef ei fedd-

ygon, y rhai a roddasant iddo y cynghor hwn.
'üeisia i'ni harglioyddfrenin lances oforwyìi
—yr hon y mae ei gwres naturiol yn iachus ac

adfywiol, ac heb ei wanychu trwy ymddwyn
plant : gwel ar Ruth iv. IG. Y mae yr un
cynghor yn cael ei roddi gan Galen i iachâu
anhwylderau oerion a sychion, ac hefyd gan
Bacon Fynach. A safed hi o flaen y brenin
—i weini iddo a'i amgeleddu ; a c/onoedded
yn dy fyntoes—bydded i ti ei phriodi. Y
mae yn eglur mai hyny a feddylir, onidê ni

feiddiasai ei feddygon roddi y cynghor, ac ni

wnaethai Dafydd ufyddhau iddo, yir enwedig
yn awr ar wely angau. Gallwn fe'ddwl hefyd
mai yr ystyriaeth ei bod hi yn wraig gyfreith-

lon i Dafydd a barodd i ymddygiad Adoniah,
wrth chwenychu cael y fenyw hon yn wraig
iddo ei hun, fod mor ysgeler yn ngoìwg Solo-

mon ; eanys efe a dybiai ei fod ef, wrth briodi

gwraig y brenin, yn amcanu am yr orsedd.

Adn. 3. A hioy a geisiasant lances dêg]
Nid i hudo y brenin, eithr am fod tegwch
gwedd, ueu wynebpryd coch a gwn, yn ar-

goelio iechyd a gwres o'r fath ag oedd yn
angenrheidiol yn yr achos hwn. Ac agawsant
Abisag y Sunamees—yr hon a ymgyflwyn-
odd yn wirfoddgl i fod yn wraig i'r brenin.

Sunem oedd ddinas yn llwyth Issacar, Jos.

xix. 18.

Adn. 4. A'r llances oedd dôg iaîon] Yn
decach o ran pryd a gwedd na'r cyffredin o

ferched Isr^el ; yn a'm/jeleddu y brenin—yn
gwcini iddo yn siriol a ff'yddlon "y dydd, ac yn
gorwedd yn ei fynwes ef y nos i'w gynhesu.
Ond ni bn €r brenin a wnaeth â hi—fel

gaig, er iddo ci phriodi, eithr hi a barhaodd

dengwr a deugain i redeg o'i flaen.

6 A'i dad nid anfoddlonasai ef yn
ei ddyddiau, gan ddywedyd, Paham
y gwnaethost fel hyn ? yntau hefyd
oedd dêg iawi o bryd ; ac efe a an-
esid wedi Absalom.
7 Ac o'i gyfrinach y gwnaeth efe

Joab mab Serfìah, ac Abiathar yr
offeiriad : a hwy a gynorthwyasant
ar ol Adoniah.

8 Ond Sadoc yr offeiriad, a
Benaiah mab Jehoiada, a ISTathan y
proffwyd, a Simei, a Rei, a'r gwr
cedyrn a fuasai gyda Dafydd, nid
oeddynt gydag Adoniah.

9 Ac Adoniah a laddodd ddefaid,
a gwartheg, a phasgedigion, wrth
faen Zoheleth, yr hwn sydd wrth

fyth yn wyryf
;
yr hyn a grybwyllir, i arwyddo

parhad a chynydd anhwyldeb y brenin.

Adn. 5. Ac Adoniah mab Ilaggith] Sef
mab Dafydd o'i wraig Haggith, 2 Sam. iii, 4

;

a ymddyrchafodd—mewn awydd am y fren-

hiniaeth hyd yn nod cyn marw ei dad, wrth
weled nad oedd argoel y codai efe o'i! wely
byth mwyach. Ac efe a ddarparodd iddo

gerbydau—fel y gwnaethai Absalom o'r blaen,

2 Sam. XV. 1.

Adn. 6. AH dad nid anfoddlonasai ef}
Ni ofynasai ei dad iddo erioed paham y
gwnaethai efe y peth hyn neu y peth arall,

pan wnelai ar fai, a Uawer Uai y ceryddodd
efe ef am eì feiau ; ac yr oedd hyny ^'•n feius

iawn yn Dafydd, ac yn niweidiol iawn i Adon >

iah ; canys effaith hyny oedd yr ymddyrchaf-
iad hwn. Yntau hefyd oedd dég iawn o

bryd—megys Absalom ei hanner brawd, yr

hyn oedd un achos o hoffder ei dad ynddo ;

ac efe a anesid wedi Absalom—yn nesaf ato,

2 Sam. iii. 3, 4. A chan fod Amnon ac Absa-
lom wedi marw, ac yntau yr hynaf yn fyw,

tybiai mai efe oedd i fod yn frenin, ac nid So-

lomon ei frawd ieuangach.

Adn. 7- Ac oH gyfrinach y gionaeth efe

Joab^ S^c^^ Efe a hysbysodd iddynt ei fwriad

gael y frenhiniaeth ; a hwy a gynorthioyas-

ant ar ol Adoniah—i di-oi y bobl i'w bleidio

ef.

Adn. 8. Ond Sadoc yr offeiriad] Yr hwn
oedd o deulu Bleazar, ac a gerid yn fwy nag
Abiathar gan Dafydd ; a Benaiah—yr hwn
oedd yn dywysog ar warcheidwaid person y
bronin, sef y Cerethiaid a'r Pelethiaid, 2 Sam.
Yiii. 18 ; a Nathan y proffwyd—hen gyfaiU

ff"yddlon Dafydd ; a 'Simei—yr hwn a felldith-

iasai Dafydd cyn hyn, ond a oedd yn awr yn
ffS'ddlon iddo ; a Rei—yr un a Husai, fel y
meddyUr ; a'r gior ccdyrn—y rhai a fuasent

gyda Dafydd yn ei ryfeloedd, ac a enwir vn
2 Sam. xxiii. 24, &c. ; nid oeddynt gydag
Adoniah—yn y gwrthryfel hwn : nid oedd

gan Adoniah un gobaith am eu henniU hwy o'i

blaid, ac am hyny nid hysbysodd efe iddynt

hwy ei gyfrinach, fel y gwnaethai i Joab ac

Abiathar.

Adn. 9. Ac Adoniah a laddodd ddefaid^
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En-rogel, ao a •wahoddodd ei holl

frodyr meibion y brenin, a holl wr
Juda gweision y brenin.

10 ünd Nathan y proífwyd, a Be-
naiah, a'r gwr cedyrn, a Solomon
ei frawd, ni wahoddodd efe.

11 ^ Am hyny y dywedodd Na-
than wrth Bathseba mam Solomon,
gan ddywedyd, Oni chlywaist ti fod

Adoniah mab Haggith yn teyrnasu,

a'n harglwydd Dafydd heb wybod
liyny ?

12 Tyred gan hyny yn awr, atol-

wg, rhoddaf i ti gynghor, fel yr
achubech dy einioes dy hun, ac ein-

ioes Solòmon dy fab.

13 Dos, a cherdda i mewn at y
brenin Dafydd, a dywed wrtho, Oni
thyngaist ti, fy arglwydd frenin,

wrth dy wasanaethwraig, gan ddy-
wedyd, Solomon dy fab di a deyrn-
asa yn ddiau ar fy ol i, ac efe a
eistedd ar fy ngorseddfainc i ? pa-

ham gan hyny y mae Adoniah yn
teyrnasu ?

14 Wele, tra fyddech yno eto yn
llefaru wrth y brenin, minau a
ddeuafimewn ar dy ol di, ac a sicr-

haf dy eiriau di.

15 ^ A Bathseba a aeth i mewn

^T.] Gan 'wneuthiir gwledd frenhinol ar ei

goroniad. Trwy fod Abiathar yr o'ciriad
gydag ef, y mae yn debyg i'r anifeiliaid hyu
gael eu haberthu, ac i'r cwmni wledda ar gig

yr ebyrth ; a thrwy hyny efe a gymerai arno

dderbyn ei awdurdod oddiwrth Dduw. Ac a
ioahoddodd ei holl frodyr—y rhai oeddynt
oll yn ieuangaeh nag ef, a llawer o honynt yn
hn na Solomou, ac felly yn anfoddlon fel

yntau i Solomon deyrnasu : gwel 1 Cron. iii.

1—9. A hoU wr Juda—y rhai yr am-
canai efe eu hennill trwy y wledd hon i'w

bleidio ef.

Adn, 10. Ni waìioddodd efé] Am ei fod

yn eiddigus o Solomon, ac am y gw'yddai fod
Nathan a'r lleiU yn ei bleidio ef.

Adn. 11. Oni chlyioaist ti fod Adoniah
mah Haggith yn teyrnasu f] Er na wahodd-
wyd Nathan, eto efe a wyddai pa beth oedd ar

droed ; a niynegodd hyny i Bathseba, fel y
byddai iddi hithau ei fynegu i'r brenin, er

diddymú y cydfwriad, a sicrhau yr orsedd i

Solomon ei mab.
Adn. 12. Fel yr achubech dy einioes dy

hun, ac einioes Solomon dy fah] peth
cyntaf a wnai Adoniah, ar ol cael ei sefydlu ar

yr orsedd, fyddai ei lladd hi a'i mab, fel rhai yn
cydymgais am y goron.

Adn. 13. Oni thynyaist ti, ^'c] Nid yd-
ym yn cael hanes mewn un man am y Uw
hwn ; ond diamau i Dafydd dyngu wrthi ryw
dro, y gwnai efe ei mab hi yn olynydd iddo,

am y gwyddai fod Duw ei hun yn bwriadu

at y brenin i'r ystafell. A'r brenin

oedd hen iawn ; ao Abisag y Suua-

rnees oedd yn gwasanaethu y brenin.
16 A Bathseba a ostyngodd ei

phen, ac a ymgrymodd i'r brenin.

A'r brenin a ddywedodd, Beth a

fyni di ?

17 Hithau a ddywedodd wrtho,

Fy arglwydd, ti a dyngaist i'r Ar-

glwydd dy Dduw wrth dy wasan-

aethyddes, gan ddyicedyd, Solomon
dy fab a deyrnasa yn ddi-au ar fy ol

i, ac efe a eistedd ar fy ngorsedd-

fainc i

:

18 Ac yn awr, wele, Adoúiah sydd

frenin ; ac yr awr hon, fy arglwydd
frenin, nis gwyddost ti liyn.

19 Ac efe a laddodd wartheg, ac

anifeiliaid breision, a defaid lawer

iawn, ac a wahoddodd holl feibion

y brenin, ac Abiathar yr offeiriad,

a Joab tywysog y filwriaeth : ond dy

was Solomon ni wahoddodd efe.

20 Tithau, fy arglwydd frenin, y
mae llygaid hoU Isracl arnat ti, am
fyncgi iddynt pwy a eistedd ar or-

seddíainc fy arglwydd y brenin ar

ei ol ef.

21 Os amgen, pan orweddo fy ar-

glwydd frenin gyda'i dadau, yna y

hyny, 2Sam. vii. 12. Ac ymddengys fod

Natìian vn gwvbod am v llw h\rnw.

Adn. 14. M'inau a ddeuafi mewn ar dy ol

di] 1 welv-vstafell y brenin ; ac a sicrhaf

dy eiriau "í/i—am rthryfel Adoniah a llw

Dafvdd.
Ádn. 1.5. A'r hrcnin oedd hen ìau-n] Fel

nas gallai ond odid weled nac adnabod pwy

a ddaethai ato, nes i Abisag, yr hon oedd yn

ei -wasanaethu, fvnogu iddo.

Adn. 16. A Baíhseba a ostì/ngodd eiphen}

barch iddo fel ei gr a'i brenin ; ac a yv.'

grymodd—i arwyddo fod ganddi ryw negcs

neillduol ato.

Adn. 17. Ti a di/ngaist Vr Arghrydd dy

Dduic] Y cai SoÌomon dy fab deymasu ar

dy ol di, ac eistcdd ar dy orsoddfainc ; ac nid

Àdoniah, na neb arall o'th feibion.

Adn. 18. Ac yn au-r, wele, Adoììiah sydd

frenin] Y maè cfe eisioes, yn ystod dy tyw-

'yd di, -wedi ymddyrchafu i'r anrhydedd hwn !

'Ac ?/?• au-r' hon,' fy argUnjdd frenin, nis

gu-y'ddost ti hyn—hi a ddywed hyn, rhag i'r

bre'nin dybied ei bod hi yn ei gyhuddo ef o

dori ei Iw.

Adn. 19. Ac cfe a laddodd icartheg, ò'c-ì

Gwel ar adn. 8—ÍO.

Adn. 20. Ymae llygaid hoìl Israel arnat

tí] Er fod Adoniah wedi traws-ymwthio i'r

frenhiniaeth, a bod rhyw ychydig o'r bobl yn
ei bleidio ef yn hyny, eto y nuìe holl Israel fel

cenedl yn dysgwl atn i tibenodi pwy sydd i

fod yn frenin ar dy el di.
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cyfrifir fi a'm mab Solomon yn'
bechaduriaid.

22 % Ac wele, tra yr oedd hi eto
yn ymddyddan â'r brenin, y daeth
ríathan y proffwyd hefyd i mewn.

23 A hwy a fynegasant i'r brenin,
gan ddywedyd, Wele, Nathan y
proffsyyd. Ac efe a aeth i mewn o
flaen y brenin, ac a ymgrymodd i'r

brenin â'i wyneb hyd lawr.
24 A dywedodd Nathan, Fy Ar-

glwydd frenin, a ddywedaist ti,

Adoniah a deyrnasa ar fy ol i, ac efe

a eistedd ar fy ngorseddfainc ?

25 Oanys efe a aeth i waered
heddyw, ac a laddodd ychain, ac
anifeiUaid breision, a defaid lawer,
ac a wahoddodd holl feibion y bre-
nin, a thywysogion y filwriaeth, ac
Abiathar yr offeiriad ; ac wcle hwynt
yn bwyta ac yn yfed o'i flaen ef, ac

y maent yn dywedyd, Bydded fyw
y brenin Adoniah.

26 pnd myfi dy was, a Sadoc yr
offeiriad, a Benaiah mab Jehoiada,
a'th was Solomon,ni wahoddodd efe.

27 Ai trwy fy arglwydd freuin y
bu y peth hyn, heb ddangos o honot

^
Adn. 21. Os amgcri\ Os na fynegai efe yn

eì fywyd pwy a fyddai yn frenin ar ol ei farw-
olaetli

; yna y cyfrifir fi a"m mab Solomon
yn bcchaduriaid—wrth hòni hawl i'r frenhin-
iaeth ar draws y mab hynaf. Neu, buasai eu
gwaith yn dywedyd am Iw Dafydd ar ol iddo
farw, yn peri i Bathseba a'i mab gael eu cyfrif

yn bechaduriaid celwyddog, ac yn eu gosod yn
agored i gael eu cospi fel teyrnfradwyr.

Adn. 22. Dacth Nathan y projjwydhcfyd
i mcivìi\ I sicrhau ei geiriau hi, adn. 14.

Adn. 23. 4 hwyl öef Abisag a Bathseba,
a fynegasant i'r breuin fod Nathan yn yr ys-
tafell. Ac efc a aclh i meion oflacn y brcnin—at erchwyn ei wely, lle yr ynigrymodd iddo.

Adn. 24. A ddyiücdaist ti, Adoniah a
dcyrnasa ar fy ol i ?] Gwyddai Nathan na
ddywedasai JJafydd erioed mo hyny; eithr
cymerodd y ftbrdd hon o ofyn iddo, er dangos
rhyfyg Adoniah, ac i sicrhau geiriau Bathseba
ei fod ef eisioes yn eistedd ar orseddfainc ei

dad.

Adn. 25. Canys efc a acth i waered hedd-
yw] Jerusalem at y maen Zoheleth yn
ymyl En-rogel ; ac a laddodd ychain—gwel
ar adn. 9 ; ac îocle hwynt yn bwyta ac yn
yfed—fel pe byddai yn llawenydd ganddynt
dy fod di ar fin trancedigaeth ; ac y macnt yn
dywcdyd, Byddcdjyw y brcnin Adoniah—
gan ei gyfarch ef eisioes fel eu brenin, a dy-
inuno ei iechyd a'i Iwyddiant.

Adn. 2G. Ond myfi dy ivas\ Yn nghyda
Sadoc a Benaiah ; ni 'wahoddoàd efc—yr oedd
Bathseba wedi hysbysu iddo eisioes na wa-
hoddwyd Solomon, adn. 19; ac yma y mae

i'th was, pwy a eistedd ar orsedd-
fainc fy arglwydd y brenin ar ei ol

ef?
28 ^ A'r brenin Dafydd a ateb-

odd ac a ddywedodd, Gelwch Bath-
seba ataf fi. A hi a ddaeth o flaen

y brenin, ac a safodd gerbron y
brenin.

29 A'r brenin a dyngodd, ac a
ddywedodd, Fel y mae yr Arglwydd
yn fyw, yr hwn a waredodd fy enaid
i allan o bob cyfyngder,

30 Yn ddiau megys y tyngais
wrthyt ti i Arglwydd Dduw Israel,

gan ddywedyd, Solomon dy fab a
deyrnasa yn ddiau ar fy ol i, ac efe

a eistedd ar fy ngorseddfainc i yn
fy lle i : felly y gwnaf y dydd hwn.

31 Yna Bathseba a ostyngodd ei

phen íì/i hwyneb i lawr, ac a ym-
grymodd i'r brenin, ac a ddywed-
odd, Bydded fy arglwydd frenin
Dafydd fyw byth.

32 % A'r brenin Dafydd a ddy-
wedodd, Gelwch ataf tì Sadoc yr
offeiriad, a JSÍathan y proffwyd, a
Benaiah mab Jehoiada. A hwy a
ddaethant o flaen y brenin.

Nathan yn cyflawni yr byn oedd ddiffygiol

yn ei geiriau hi.

Adn. 27- Ai trwyfy arglwyddfrenin y hu
y %>cth hyn] Yn ol dy fwriad a'th orchymyu
di ; hcb ddangos o honot i'th was—heb fy-

negu dy fwriad i mi, yr hwn a fyuegais i ti

oddiwrth yr Arglwydd mai Solomon a dej/rn-

asai ar dy ol di, 2 Sam. vii. 12, 13.

Adu. 28. Gelwch Bathseba ataf fi] Yr
hon, ar ddyfodiad Nathan i'r ystafell, yn yl-
aidd a enciliasai ; ac felly y gwnaeth Nathan
ar ei hail ddyfodiad hithau, adn. 32.

Adn. 29. A'r brenin a dyngodd] A wnaeth
ail Iw i gadaruhau y llw o'r biaen. Yr hwii a
warcdoäd fy cnaid i—sef ei berson, neu ei

fywyd natm-iol ; cdlan o bob cyfyngder—efe

a gyfeiriai yn ddiamau at ei waredigaeth o
balf y Uew a'r arth, o law Goliath a'r l'hüist-

iaid a chenhedloedd ereill lawer gwaith, o law
Saul lawer tro, ac Absalom ei fab, ac o law
Simei a Seba wedi hyny.
Adn. 30. Yn ddiau mcgys y tyngais îcrih-

yt ti] Gwel ar adn. 13 ; felly y gionaf y
dydd hwn—gosodaf Solomon heddyw i eistedd,

ar fy ngorscddfainc yn fy lle i.

Adn. 31. Bydded fy arglwyddfreninDa-
fyddfyw byth] Er mai cyfarchiad cyttredin

i frenlunoedd oedd hwn, eto defnyddia Bath-
seba yr ymadrodd mewn gwir ífyddlondeb

:

fel pe dywedasai, Er fy mod yn ewyllysio i'th

Iw gael ei gadw, ac i'r hawl o olyniad gael ei

sicrliau i'ui mab, eto yr wyf yn mhell o sych-
edu am dy farwolaeth di ; a byddai yn well
genyf, pe byddai bosibl, i ti fyw a mwynhau
dy orseddfainc am bvth.
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33 A'r brenin a dd^wedodd wrth-
ynt, Cymerwch weision eich ar-

glwydd gyda ohwi, a pherwch i So-
lomon fy mab farchogaeth ar fy

mules fy hun, a dygwch ef iwaered
i Gihon.

34 Ac eneinied Sadoc yr oflfeiriad

a Nathan y proíFwyd ef yno yn fren-

in ar Israel : ac udgenwch mewn
udgorn, a dywedwch, Bydded fyw
y brenin Solomon.

35 Deuwch chwithau i fyny ar ei

ol ef, a deued efe i fyny, ac eistedd-

ed ar fy ngorseddfa i ; ac efe a
deyrnasa yn fy He i : canys ef a or-

deiniais i fod yn flaenor ar Israel ac

ar Juda.
36 A Benaiah mab Jehoiada aat-

ebodd y brenin, ac a ddywedodd,
Amen : yr un modd y dywedo Ar-
glwydd Dduw fy arglwydd frenin.

37 Megys y bu yr Ai'glwydd

Adn. 32. Gelwch ataf fi Sadoc yr offeir-

iad\ Nid Abiathar, yr liwn oedd wedi ym-
gysylltu âg Adoniah ; a Nathan y proffwyd
—yr liwn a aethai allan o'r ystatell pan
ddaethai Bathseba i mewn ; a Benaiah—ty-

"wysog ei wr o gard ef, a gwas ffyddlon iddo.

Adn. 33. Cymcrwch iceision eich ar-

glwydd gyda chwi] Ei wr o gard, sef y
Cerethiaid a'r Pelethiaid, adn. 38 ; aphericch
i Solomonfy mabfarchogaeth ar fy mules

fy hun—yn arwydd fod yr urddas brenhinol

wedi ei drosglwyddo iddo ef, a hyny trwy fy

nghydsyniad i. Dywed Maimonides fod yn
drosedd angeuol i neb farchogaeth ar asyn neu
fiú y brenin, eistedd ar ei orsedd, neu ymaflyd
yn ei deyrnwialen, heb ei ganiatâd ef. A
dygwch 'ef i waered i Gihon—nant neu ftyn-

non fechan yn agos i Jerusalem, o du y gorlle-

win, yr hon a ymarllwysai i afon Cedron ; yr
un a Siloam, loan ix. 7. Dywed yr luddew-
on fod yn rhaid i'r holl frenhinoedd o d Da-
fydd gael eu heneinio wrth ymyl ff'ynnon neu
afon, i arwyddo parhad y freninniaeth. Ond
y mae yn debycach i'r lle hwn gael ei ddewis
am ei fod yn agos i Jerusalem, ac yn lle agored,

galluog i gynwys y dorf luosog ag y gMyddai
Dafydd y byddai iddi ganlyn Solomou yno. A
chan fod y Ue hwnw o du y gorUewin i'r

ddinas, yr oedd yn mheU oddiwrth Adoniah
a'i blaid, y rhai oeddynt o du y deau-ddwy-
rain i Jerusalem ; ac am hyny gaUai y bo'bi

ymgynuU yma heb ofn terfysg na thywaUt
gwaed.
Adn. 34. Ac cneinied Sadoc yr ofeÌTÌad

aNathany proffîcyd efyno yn frenin ar
Jsrael] Dywed yr luddewon fod Sadoc }-n

tywaUt yr olew ar ei ben ef, a Nathan yn ei

dynu â'i fys oddeutu ei ben ar lun coron. Nid
ydym yn darUen i Abiathar eneinio Adoniah :

gwnaed ef yn frenin trwy wledd^ nid trwy
eneiniad. r hwn a ddewisa Duw i fod yn
frenin, efe a'i cymhwysa i'r swydd, yr hjai a
ai'wyddid trwy yr eneiniad : g^vcl ar Esod.

gyda'm harglwydd y brenin, felly

bydded gyda Solomon, a gwnaed yn
fwy ei orseddfainc ef na gorsedd-
fainc fy arglwydd y brenin Dafydd.

38 Felly Sadoc yr oífeiriad, a
Nathan y proffwyd, a Benaiah mab
Jehoiada, a'r Cerethiaid, a'rPeleth-
iaid, a aethant i waered, ac a
wnaethant i Solomon farchogaeth
ar fules y brenin Dafydd, ac a aeth-
ant ag ef i Gihon.

39 A Sadoc yr offeiriad a gymer-
odd gorn o olew allan o'r babell, ac
a eneiniodd Solomou. A hwy aud-
ganasant mewn udgorn : a'r holl
bobl a ddywedasant, Bydded fyw y
brenin Solomon.
40 A'r holl bobl a aethant i fyny

ar ei ol ef, yn canu pibellau, ac yn
llawenychu â Hawenydd mawr, fel

y rhwygai y ddaear gan eu Bwn
hwynt.

xxix. 7, fi XXX. 25, &c. Ac udgemcch meicn
udgorn—i wneyd y peth yn gyhoeddus; a
dywedwch., Bydded fyw y brenin Solomon
--danghoswch yn gylioeddus cich cymerad-
wyaetli o hono, cich ftyddlondeb iddo, a dy-
muniad gwresog am Iwyddiant a hir einioes i

Solomon eich brenin ne^yjdd.
Adn. 35. peuwch chiuithau ifyny ar eiol

ef] Ar ol ci eneinio, ei gyhoeddi, a'i gyfarcU
fel breniu, yr oedd Solomon i farthogaeth ar y
fules draciiefn, a mjTied i fyny o Gihon i

Jerusalom o flaen y bobl fel eù brenin ; ac yr
oeddynt hwjiihau i fyned i f)-ny ar ei ol efn
un dorf orfoìeddus, adn. 10.' Äc eistcddcdar

fy ngorseddfa—i deymasu yn fy Ue i; ar
Israel ac ar Juda—sef ar yr 'hoU genedl. Y
mae êfe yn enwi Juda, rhag i wr Juda, y
rhai a wahoddwyd gan Adouiah i'r wledd,
adn. 9, feddMl cu bod hwy yn rhydd oddiwrtU
lywodraeth Solomon.

Adn. 30. Amcn] Bydded mogys y dy-
wedaist ; a rhodded JeÍíûFA, dy "Ì)duw di,

arwyddion amlwg o'i foddlonrwydd i SolomoA
deyrnasü, ft?l yr wyt ti yn foddl'on iddo.
Adn. 37. 'Fell by'ddcd gyda Solomon]

I'w arwain, ei amddiÔyn, a'l Iwyddo yntau
yn mhob dim ; a gwnaèd yn ficy ei orsedd-
fainc ef—ya. fwy Uwyddianuus a diysgog.
Gwjddai Benaiah y by'ddai Dafydd >-n 'eiìhaf
boddlon i ddymuuiad o'r fath yrna, òddiar ei
serch at Solomon, a'i gariad at genedl Israel.
Adn. 38. Felly Sadoc, ^'c]

" A \raaothant
i Solomon fel y gorcbymynasai Dafydd, adn.

Adn. 39. A Sadoc yr offeiriad a gymer-
odd gorn o olew aìlan o'r babell] Sef 'yr olew
santaidd, yr hwn oedd yn nghadw yn babell
gyda'r arch, Exod. xxx". 23, &c.
Adn. 40. A'r holl bobl a uethant ifyny ar

ei ol ef] I Jerusalem, adn. 35; yn cauu
pibcllau—nen chwythu mewn gwahanol otìer-

ynau cerdd ; ac yn llawenychu á llawenydd
1 mawr—gan neidio, dawnsio, a bloeddio, nes v
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41 A chlybu Adoniah, a'i holl

"wahoddedigion y rhai oedd gydag
ef, pan ddarfuasai iddynt íwyta.

Joab hefyd a glywodd lais yr ud-
gorn; ac a ddywedodd, Paham ?/

wae twrf y ddinas yn derfysgol ?

42 Ac efe eto yn llefaru, wele,

daeth Jonathan mab Abiathar yr
oífeiriad. A dywedodd Adoniah,
Tyred i mewn : canys gr grymus
ydwyt ti, a daioni a fynegi di.

43 A Jonathan a atebodd ac a
ddywedodd wrth Adoniah, Yn ddi-

au ein harglwydd frenin Dafydd a

osododd Soiomon yn frenin.

44 A'r brenin a anfonodd gydag
ef Sadoc yr oífeiriad, a Nathan y
proffwyd, a Benaiah mab Jehoiada,

a'r Cerethiaid, a'r Pelethiaid; a

hwy a barasant iddo ef farchogaeth
ar fules y brenin.

45 A Sadoc yr offeiriad a ISTathan

y proffwyd a'i heneiniasant ef yn
frenin yn Gihon : a hwy a ddaeth-
ant i fyny oddiyno yn llawen; a'r

ddinas a derfysgodd. Dyna y twrf
a glywsoch chwi.

gellid meddwl fod eu swn yn ddigon i rwygo

y ddaear.

Adn. 41. A clilyhu Adoniafi] Y bloeddio

mawr a gymerai le wrth ddylyn Solomon i

Jerusalem. Joab licfyd a glywodd lais yr
udgorn—ac a gasglodd fod rliyw derfysg di-

symwth wedi tori ailan yn y ddinas, yr hwn y
dylasai ef, fel tywysog y filwriaeth, fod yno
i'w ddarostwng. Neu dithon iddo feddwl fod

byddin yn dyfod yn eu herbyn hwy i En-rogel,

i gospi y cydfwriad presenoi o osod Adoniah
yn freuin cyn marw ei dad.

Adn. 42. Daath Jonathan mah Ahiathar
yr offeiriad] Yr hwn a adewsid yn y ddinas

i sylwi pa beth fyddai yn myned yn mlaen
yno. Tyrcd i mewn—i ganol y gynuUeidfa

;

canys gr grymus—nexi wrol a geirwir, yr

hwn ni fynegai ddim ond gwirionedd, beth

bynag fyddai iiwnw.

Adn. 43—47. A Jonathan a atebodd] A
roddes ddarluniad manwl o'r modd y gosod-

wyd Solomon yn frenin, yn ol ewyllys a

chynghor Dafydd, adn. 33, &c.

Adn. 48. Bendigedig fyddo Arghoydd
Dduw Jsrael] Priodolai Dafydd osodiad So-

lomon i eistedd ar yr orseddfainc i ragluniaeth

dirion Duw, er i'r cwbl gael ei wneyd wrth ei

orchymyn ef ei hun ; a bendithiai yr Ar-
glwydd am ei gyfarwyddo a'i gynorthwyo ef i

benderfynu y mater hwn cyn i dân gwrthryfel

a therfy.sg gwbl dori allan, a chyn iddo yntau

ymadael à'r byd.

Adn. 49. A'r holl wahoddedigion] Llawer

o ba rai oeddynt filwyr dewr, megys Joab ; a
ddychrynasant—wrth glywed y pothau uchod

^an Jbnatlian, fel na feiddient godi arfnu yn

46 Ac y mae Solomon yn eistedd

ar orseddfaino y frenhiniaeth.

47 A gweision y brenin a ddaeth-

ant hefyd i fenditiiio ein harglwydd
frenin ÌDafydd, gan ddywedyd, Dy
Dduw a wnelo enw Solomon yn well

na'th enw di, ac a wnelo yn fwy ei

orseddfainc ef na'th orseddfainc di.

A'r brenin a jangrymodd ar y gwely.
48 Fel hyn hefyd y dywedodd

y brenin; Bendigedig fyddo Ar-
glwydd DduAV Israel, yr hwn a
roddodd heddyw un ì eistedd ar fy

ngorseddfainc, a'm llygaid inau yn
gweled liyny.

49 A'r holl wahoddedigion, y rhai

oedd gydag Adoniah, a ddychryn-
asant, ac a gyfodasant, ac a aethant
bob un ei ffordd.

50 "|[ Ac Adoniah oedd yn ofni

rhag Solomon ; ac a gyfododd, ac a
aeth ac a ymaflodd yn nghyrn yr
allor.

51 A mynegwyd i Solomon, gan
ddywedj^d, Wele, y mae Adoniah
yn ofni y brenin Solomon : canys
wele, efe a ymafiodd yn nghyrn yr

erbyn Solomon ; ac aaethant hob un eiffordd
—rhag i neb wybod iddynt hwy fod gydag
Adoniah.
Adn. 50. Ac Adoniah oedd yn ofni rhag

Solomon] Khag y byddai iddo ei gymeryd i

fyny fel teyrnfradwr, a'i roddi i farwolaeth ;

ac a aeíh—i'r babell yn Gibeon, pen. iii. 4,

neu hòno yn Jerusalem, 2 Sam. vi. 17, neu
ynte i'r allor a gyfodasid yn llawr-dyrnu Ar-
afnah, 2 Sam. xxiv. 25 ; ac a ymafiodd yn
nghyrn yr allor—fel pe buasai yn apelio am
nawdd Duw rhag cynddaredd dyn. Yr oedd

yr allor, ac ymaflyd yn nghym yr allor, yn
noddfa i ddrwgweithredwyr yn haeddu angau,

a hyny o drefniad Duw, Exod. xxi. 13. Gan
fod yr allor yn gysegredig, tybid na halogid hi

trwy dywallt arni waed dyn, lle yr oedd gwaed
yr ebyrth yn cael ei dywallt. Yr oedd Adon-
iah fel hyn yn meddwl attal offrymiad yr

aberthau Ìiyd nes y byddai i Solomon faddeu

iddo. Cymerid y Uofrudd yn y cyffredin

oddiwrth gyrn yr allor i'w ladd ; tra yr oedd

yno noddfa i droseddwyr llai, o leiaf hyd oni

chai y troseddwr ymbil am ei fywyd.

Adn. 51. Tyngedy brcnin Solomoni mi
heddyio, na ladd efe ei was] Y mae Adoniah
yina yn addef Solomon fel ei frenin, ac yntau

ei hun fel ei was a'i ddeiliad ef ; a chan fod yn
ymwybodol o'i euogrwydd, ac o'r eiddigedd

sydd gan írcnhinoedd at eu cydymgeiswyr,
nis gallai ymfoddloni heb i Solomon dyngu na
laddai efe ef

Adn. 52. Os bydd efe yn ivr dá] Yn
ddeiliad ufydd a tt'yddlon i lywodraeth Solo-

mon liyn allan, hob geisio codi terfysg na
gwrthryfel yn erbrn ei frenin ; ni syrth un o'i
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allor, gan ddywedycl, Tynged y
brenin Solomon i mi heddyw, na
ladd efe ei was á'r cleddyf.

52 A dywedodd Solomon, Os bydd
efe yn r da, ni syrth un o'i wallt
ef i lawr ; ond os ceir drygioni yn-
ddo ef, efe a fydd marw.

63 A'r brenin Solomon a anfon-
odd, a hwy a'i dygasant ef oddiwrth
yr allor. "Ac efe a ddaeth, ac a ym-
grymodd i'r brenin Solomon. A
dywedodd Solomon wrtho, Dos i'th

d.

PEITNOD II.

TTN'A dyddiau Dafydd a nesasant i

-*- farw ; ac efe a orchymynodd i

Solomon ei fab, gan ddywedyd,
2 Myfi wyf yn myned ífordd yr

holl ddaear : am hyny ymnertha, a
bydd r.

3 A chadw gadwraeth yr Ar-
glwydd dy Dduw, i rodio yn ei

ffyrdd ef, i gadw ei ddeddfau ef,

a'i orchymynion, a'i farnedigaeth-

toalìt ef i lawr—ni chai eíe ddim niwGd am a

aeth heibio, gymaint a choUi blewyn o wallt

ei ben : ond os ceir drygioni ynddo ef—rhag-

llaw, sef unrhyw ddrygioni yn haeddu angau,

ac yn enwedig os danghosai efe ryw ymgais
am y frenhiniaeth eto ; efe afydd marw—am
ei ddrygioni hwnw.
Adn. 53. A'r hrenin Solomon a anfonodd]

Am Adoniah ei frawd i'w wyddfod ; ac efe a
ddaeth, ac a ymgrymodd—mewn fiFordd o

b arch ac ymostyngiad i Solomon fel ei frenin.

A dyicedodd Solomon wrtho, Dos i'th dy—
yno i fyw bywyd cyflfredin fel rhyw ddeiiiad

arall o'r llywodraeth, heb gymeryd arno un-
rhyw rwysg na mawredd, nac ymyraeth àg
achosion y deyrnas.

PEN. II. Adn. 1. Tna dyddiau Dafydd
a nesasant i farw'] Yr hyn yr oedd ef ac

ereill yn ei gasglu oddiwrth wendidau cynydd-
ol henaint, darfodedigaeth ei natur, ac ar-

wyddion ereiU o ymddattodiad ebrwydd.
Adn. 2. Myfi wyfyn myned ffordd yr holl

ddaear] Sef i angau, i'r bedd, ac i dragwydd-
oldeb. Dyma fifordd gyffredin pawb,brenhin-
oedd a deiliaid, cyfoethogion a thylodion, da a

drwg. Rhaid i blant Duw rodio ar hyd glyn
cysgod angau fel plant diafol, ond gyda hyn o

wahaniaeth, fod Duw gyda hwynt, a bod ei

wialen a'i flfon yn eu cysuro : gwel ar Salm
xxiii. 4. Am hyny ymnertha—o ran dy
feddwl yn ngwyneb fy ymadawiad i : a bydd
wr—neu wrol i lywodraethu Israel, er mor
ieuanc ydwyt. Meddylir nad oedd Solomon
yn awr uwchlaw 18 mlwydd oed.

Adn. 3. A chadwgadwraeth yrArglwyda]
Neu y gorchymynion a roddes efe i ti i'w
cadw, me%\-n petiiau gwladol fel brenin, ac

meA^Ti pethau crefyddol fel addolwr y gwir

au, a'i dystiolaethau, fel yr ysgrif-
enwyd yn nghyfraith Moses ; fel y
llwyddych yn yr hyn oll a wnelych,
ac i ba le bynag y tröech :

4 Fel y cyflawno yr Arglwydd ei

air a lefarodd efe wrthyf, gan ddy-
wedyd, Os dy feibion a gadwant eu
ffyrdd, i rodio ger fy mron mewn
gwirioncdd, á'u holl galon, ac â'u
holl enaid, ni thorir (eb efe) na
hycìJo o honotr ar orseddfainc Is-

rael.

5 Tithau hefyd a wyddost yr hyn
a wnaeth Joab mab Serfiah â mi,
'r hyn a wnaeth efe i ddau o dy-
wysoorion lluoedd Israel, i Abner
mab ISTer, nc i Amasa mab Jether, y
rhai a laddodd efe, ac a ollyngodd
waed rhyfel mewn heddwch, ac a
roddodd waed rhyfel ar ei wregys
oecld am ei Iwynau, ac yn ei esgid-
iau oedd am ei draed.

6 Am hyny gwna yn ol dy ddoeth-
ineb, ac na âd i'w benllwydni ef
ddisgyn i'r bedd mewn heddwch.

Dduw. Di ddeddfau ef, a'i orchymynion,
a'ifarncdigaethcai—sefy rhai moesol, sere-

moni'ol, a gwladol. Fel yr ysgrifenwyd yn
ìiqhyfraith Moses—vr hon yr oedd éfe yn
rhwym i ysgrifenu iddo ei hun gopi o honi,

fel y gallai ei ddarllen yn fvnvch, a Ilywodr-
aethu ei bobl \rí ol y g\fraith hòno, Deut.
xvii. 18—20. Fely llwyddych—neu'yrym-
ddygot yn ddocth,' yD. yr hyn oU a wnelvcb,
ac yn mha le byuag y Ìjyddych : gwel y dar-
lleniad ar ymvl y ddalen.

Adn. 4. Fcl y cyílaiono yr Arglwydd ei

air] Neu ei addewid o gadw hiliogaeth Da-
fydd ar orseddfainc Israel, ar yr ammod fod
iildynt hwy ufyddhau iddo ef.

Ádn. 5. Yr hyn a wnaeth Joah mah Ser-

fiah â mi] Sef Ìladd Absalom ati groes i or-

chymyn Dafydd, 2 Sam. xviii. 5, 14 ; a'r hyn
a wnaeth efe i ddau o dì/wysogion—sef At>-
ner ac Amasa, 2 Sam. iii. 27, a xx. 10 ; y
1-hai a laddodd cfe—â'i law ei hun ; ac a
ollyngodd toaed rhyfel mewn heddwch—ym-
ddygodd tuag at}-nt fel pe buasent mewn
rhyfel, a hyny pan at oeddynt dan ammodau
heddwch ; ac a roddodd waed rhyfel ar ei

loregys—gwânodd hwynt pan yn cymeryd
amo eu cusanu, nes yr oedd eu gAvaed yn
tasgu ar hyd ei 'WTegys ef, ac yn dyferu i lawr
i'w esgidiau.

Adn. 6. Am hyny gwna yn ol dy âdoeth-
incò] Yr hyn mewn rheswm a chvfìa\\-nder

a weh'ch ei fod yn addas ; ac na âd fw ben-
Ilwydni ç/"—canys yr oedd Joab ^ti awr yn
hen r, wcdi bod yn dvwysog Ilu DafH'dd àm
ddeugain mlynedd, 2 Sam. ii. 13 ; ddisgyn
i'r bedd meicn heddwch—neu farw o farwol-
aeth naturiol. Ehaid i ni beidìo edrych ar r
cynghor hwn o eiddo Dafydd, ar ei wely ang-
au , fel vn tarddu oddiar ysbrrd o ddial person-
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7 Ond i feibion Barsilai y Gilead-

iad y gwnai garedigrwydd, a bydd-
ant yn mysg y rhai a fwytânt ar dy
fwrdd di : canys felly y daethant

ataf fì pan oeddwn yn ffoi rhag Ab-
salom dy frawd di.

8 Wele hefyd Simei mab G-era, mab
Jemini, o Bahurim, gyda thi, yr

hwn a'm melldithiodd i á melldith

dost, y dydd yr aethym i Mahan-
aim : ond efe a ddaeth i waered i'r

lorddonen i gyfarfod á mi ; a mi a

dyngais i'r Arglwydd wrtho ef, gan
ddywedyd, Ni'th laddaf â'r cleddyf,

9 Ond yn awr na âd di ef heb
gospedigaeth : canys gr doeth yd-

wyt ti, a gwyddost beth a wnai iddo

:

dwg dithau ei benwyni ef i waered
i'r bedd mewn gwaed.

ol, eithr fel gorchymyn i weinyddu cyfiawnder

cyhoeddus, yr h\vn ni oddefài anagylchiadau

pethau iddo gael ei gyfla-\vni yn gynt. Diamau
fod cospedigaeth Joàb yn ddyledus oddiwrth

Dduw a dynion, o herwydd ei lofruddiad brad-

\\TUS a chreulon ef o Abner ac Amasa ; ac am
hyny y mae Dafydd yma, o gyfiawnder i'r

genèdl'a'r deddfau dwfol, yn gorchymyn ì'av

fab a'i olynydd wneuthur yr hyn, ar oli'wor-

sedd gaeí ei chyflawn sefydlu, nas gallai efe ei

wneuthur ei hun o ddiff'yg awdurdod digonol,

tnvy fod dylanwad Joa'b y pryd hyny mor

fam% fel ag y buasai iddo daflu y Uywodraeth

i ryfel gartrefol o'r newydd, pe gweinyddasai

efè ei hun gosp arno. Felly yr oedd rhesymau

gwladwriaethol yn attal i'r gosp gael ei gwein-

yddu yn gynt, a'r un rhesymau gwladwriaeth-

01 yn gofyn iddi gael ei gweinyddu yn awr

;

canys yr oedd Joab y pryd hyn yn euog o

wrthryfel yn erbyn Solomon, pen. i- 7 ; a

gallasai ei orsedd yntau ddyoddef oddiwrtho

ef, oni buasai iddo gael ei fwrví' oddiar y fíbrdd,

Adn. 7. Ond i feibion Barsilai y Gilead-

iad y gwnai garedigrwydd] herwydd car-

edigrydd Barsilai 'i Dafydd, ac addewid Da-

fvdd i Barsilai, 2 Sam. "xvii. 27—29, a xix.

31—38. Ni ofynasai Barsilai am garedig-

rwydd ond i'w fab Cimham ; ond myn Dafydd

ei estyn i'w holl feibion ef, y rhai yr oedd eu

tad yn awr ond odid M'cdi marw. Byddant
yn mysfj y rhai afwytânt ar dy fiordd di—
'fel y bytasai Mephiboseth ar fwrdd Dafydd,

2 Sam. ix. 7. Y mae yn debyg fod Mephi-

boseth yn awr wedi marw, onidê nid annghof-

iasai Dafydd yntau. Canysfelly y daethant

öíör/ /í—i ddarpara lluniae'th i mi yn fy angen

mawr, 2 Sam. xix. 32. Cofiai Dafydd hyn ar

ei wely angau, a mynai i Solomon -wTieyd car-

edigrwydd â'r teulu wedi ei fai'w ef.

Adn. 8. Wele hefyd Simei] Yr hwn oedd

yn awr yn bleidiwr i Solomon, pen. i. 8 ; ond

nid oedd fawr o hyder i'w roddi ynddo ef fol

cyfaill ííyddlon a cíiywir. Yr hwn a'm mell-

dithiodd i â meUdiih dost—gwel ar 2 Sam.

ivi. 5, &c. Ond efe a ddacM i waered i'r

lorddonen i gyfarfodâ rni—i erfyn am faüd-

10 Felly Dafydd a hunodd gyda'i

dadau, ac a gladdwyd yn ninas Da-
fydd.

11 A'r dyddiau y teyrnasodd Da-
fydd ar Israel oedd ddeugain mlyn-
edd : saith mlynedd y teyrnasodd
efe yn Hebron, a thair blynedd ar

ddeg ar hugain y teyrnasodd efe

yn Jerusalem.
12 A Solomon a eisteddodd ar

orseddfainc Dafydd ei dad ; a'i fren-

hiniaeth ef a sicrhawyd yn ddir-

fawr.

13 Ac Adoniah mab Haggith a
ddaeth at Bathseba mam Solomon.
A hi a ddywedodd, Ai heddychlon
dy ddyfodiad? Yntau a ddywed-
odd, Heddychlon.

14 Ac efe a ddywedodd, Y mae i

euant genyf, 2 Sam. xix. 18—23; a mi a
dyngaisi'r Arglwyddwrtho ef—na laddwn i

ef â'r cleddyf. Er fod y llw hwn yn rhwym-
edig ar Dafydd ei hun tra fyddai efe byw, eto

nid oedd felly ar Solomon, yn enwedig 03

gwnai Simei ryw ddrwg o'r newydd ;
yr hyn

a wnaeth efe, a bu farw, adn. 46.

Adn. 9. Ond yn awr na âd di ef heh gosp-

edigaeth] Os gwaa efe ryw ddrwg o'r new-
ydd. Rhaid fod liyny yn ddealledig ; canya

pe buasai Dafydd yn bwriada i Solomon eì

roddi ef yn ddiatreg i farwolaeth, ni buasai

rheswm na synwyr yn y geiriau dylynol,
' Canys gr doeth ydwyt ti, a gwyddost beth

a wnai iddo ;' ac nì orchymynasai efe iddo

adeiladu t iddo ei hun yn Jer\isalem, ac aros

yno, adn. 36. Y gwirionedd yw, fod Dafydd
yn cynghori ei fab i gadw gwyliadvraaeth fan-

ol ar Simei, a'i roddi ef i farwolaeth os byddai
iddo eilwaith wneyd rhyw drosedd newydd yn
haeddu angau. Dwg dithau ei henwyni ef i

loaered i'r hedd meion gwaed—tor ef ymaith
fel hen droseddwr a gelyn peryglus, i sicrhau

dy heddwch dy hun a diogelwch dy lywodr-

aeth.

Adn. 10. Felly Dafydd a hunodd gydaH
dadaú] A hyny, fel y dywed yr luddewon,

ar ddydd y pentecost, yn y flwyddyn 2990
oed y byd, a 1014 cyn Crist ; ac a gladdioyd

yn ninas Dafydd—yn y rhan hòno Jerusa-

Ìem a ejwid ar ei cnw ef, am iddo ei hennill

oddiar y Jebusiaid, 2 Sam. v. 7^ Ymddengys
fod ei feddrod cfyn adnabyddus yno yn amser

yr apostolion, Act. ii. 29 ; a dywcd Jerome ei

fod i'w weled yno yn ei amser yntau ; ac hyd
heddyw, os gallwn goolio haneswyr diweddar.

Aíin. 11. A'r dyddiau y teyrnasodd Da-
fydd ar Israel oedd ddeugain mlynedd] A
chwe mis : gwel ar 2 Sam. v. 5.

Adn. 12. A Solomon a cisteddodd ar OT'

seddfainc Dafyddei dad] Scfydlwydy fron-

hiniaeth iddo ef trwy gydsyniad a boddlon-

rwydd holl Iwythau Israel.

Adn. 13. Ac Adoniah mah IIa.ggitK] Yr
hwn a geislodd am y frenhiniaeth cyn marw
Dafydd : gwel ar pen. i. 5, &c. Ai 'heddych-
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mi air â thi. Hithau a ddywedodd,
Dywed.
*15 Yntau a ddywedodd, Ti a

wyddost niai eiddof fì ocdd y fren-

hiniaeth, ac i holl Israel osod eu
hwynebau ar fy ngwneuthur i yn
frenin : eithr trôdd y frenhiniaeth,

ac a aeth i'm brawd : canys trwy yr

Arglwydd yr aeth hi yn eiddo ef.

16 Ond yn awr dymunaf genyt un
dymuniad ; na ommedd fi. Hithau
a ddywedodd wrtho, Dywed.

17 Yntau a ddywedodd, Dywed,
atolwg, wrth y brenin Solomon
(canys ni ommedd efe dydi) am
roddi o hono ef Abisag y Sunamees
yn wraig i mi.

18 A dywedodd Bathseba, Da ; mi
a ddywedaf drosot ti wrth y brenin.

19 *|[ Felly Bathseba a aeth at y
brenin Solomon, i ddywedyd wrtho
ef dros Adoniah. A'r brenin a god-
odd i'w chyfarfod hi, ac a ostyngodd

iddi, ac a eisteddodd ar ei orsedd-
fainc, ac abarodd osod gorseddfainc
i fam y brenin : a hi a eisteddodd ar

ei ddeheulaw ef.

20 Yna hi a ddywedodd, Un dy-
muniad bychan yr ydwyf fi yn ei

ddymuno genyt ; naommeddfì. A'r
brenin addywedodd wrthi hi, Grofyn,

fy mam : cauys ni'th ommeddaf.
21 A hi a ddywedodd, Ehodder

Abisag y Sunamees yn wraig i Ad-
oniah dy frawd.

22 A'r brenin Solomon a atebodd
ac a ddywedodd wrth ei fam, Paham
y ceisi di Abisag y Sunamees i Ad-
oniah ? gofyn hefyd y frenhiniaeth
iddo ef, (canys fy mrawd hn na mi
yäyio efe,) a chydag ef y mae Abi-
athar yr ofíeiriad, a Joab mab Ser-
fìah.

23 A'r brenin Solomon a dyngodd
i'r Arglwydd, gan ddywedyd, Fel
hyn y gwnelo Duw i mi, ac fel hyn

lon dy ddìjfodiad ?—gan mai Bathseba a

ddatguddiodd i Dafydd ei wthryfel ef, gallai

ei bod yn ofni yn awr ei fod ef yn dyfod i

ddial arni ani hyuy.
Adn. 14. Ymae i mi air â thi\ Yr wyf

wedi dyfod atat ar neges heddycblon, neu i

ofyn ffafr genyt,

Adn. 15. Ti a toyddost mai eiddoffi oedd
V frenhÌ7ìiacth] Felma.h hynafDafydd; ac i

noll Israel osod eu hioynebau arfy ngwneu-
thur iynfrenin—yr oedd hyn yn anwiredd

;

nid oedd ond j'chydig o bleidwyr gwrthryfel-

gar am ei wneyd ef yn frenin, tra yr oedd yr
' holl bobl ' o blaid Solomon, pen. i. 40. Eithr
trôdd y frenhiniaeih—oddiwrthyf fi ; ac a
aeth i'm brawd—a hyny trwy ragluniaeth yr
Arglwydd yn gweithredu ar feddyliau Dafydd
a'r bobl. Yn yr addefiad h\ni efe a gymerai
amo ymostwng i drefn Duw; ond y mae yü.

debyg nad oedd hyny ddim ond hug dros y
bwriad ag oedd ganddo yn ngln â'i gais

bresenol.

Adn. 16. Ondyn awr dymunafgenyt un
dymuniad] Dim ond un, a h\raw yn un bych-
an ynddo ei hun, adn. 20 ; na ommedd fi

—
Heb. 'na thro ymaith fy w^yneb,' sef mewn
gofid a chy^nlydd trwy ommedd fy nymuniad.

Adn. 17. Dywed, atolwg, icrth y brenin
Solomon] Y mae efe yn addef Solomon yn
frenin i foddhau Bathseba, ac guddio ei

fwriad ei hun yn well ; canys ni ommcdd efe
dydi—yr lion wyt yn fam iddo, ac yn an\vyl
iawn ganddo. Àm roddi o hono ef Abisagy
Sunamees yn wraig i mi—yr hon a fuasai yn
wraig i Dafydd. Er y gyddai Adoniah a

Bathseba fod yn annghyfreithlon i un briodi
gwraig ei dad,"Lef xviíi. 8, eto gallont feddwl
nad oedd y briodas wedi ei chwbíliau, trwy 'na
bu i'r brenin a wuaeth â hi,' pen. i. 4. Tybi?
rhai fod Joab ac Abiathar wedi cynghori Ad-
oniah i geisio hyn, gan gredu, os cai efe

3 B

Abisag, y byddai i'r werin droi o'i blaid ef, a
diorseddu Solomon, ac am hjTiy y trôdd Solo-

mon mor greulon yn ei erbyn ef.

Adn. 18. A dywedodd Bathscba, Da] Ar
ol ofni rhywbeth gwaeth yn y dechre, cymer-
adwyodd Bathseba y gais hon fel un gyfreith-

lon a da j'nddi ei hun ; ac addawodd wneyd ei

goraf drosto ef gyda'r brenin,

Adn. 19. A'r brenin a gododd Ì'w chyfar-

fod hí\ Ond odid oddiar ei orsedd ; ac a os-

tyngodd iddi—o barch iddi fel ei anwyl fam.

Yr oedd hyn yn siampl ragorol, i ddysgu i

blant barchu eu rhicni, pa mor uchel bynag y
gallont hwy fod wedi eu dyrchafu uwchlaw
iddynt mewn cyfoeth, urddas, neu anrhydedd,

A hi a eisteddodd ar ei ddeheidaw ef—er an-

rhydedd mwy iddi fel mam y brenin.

Adn. 20. Un dymuniad bychan yr ydwyf
fi yn ei ddymuno genyt] Felíy yr ystyriai hi

ef, am nad oedd yn canfod bwriad Adoniah
ynddo, na'r amgrlchiadau cysylltedig âg ef.

Gofyn,fy mam, canys ni'fh ommeddaf—felly

y dywedai efe, gan feddwl nad oedd dim yn
annghyfreithlou yn ei dymuniad, nac yn ni-

weidiol iddo ei hun nac erelU.

Adn. 21. Ehodder Abisag y Sunameesyn
toraig i Adoniah dy frawd] Ÿr hwn oedd yn
frawd iddo o du ei dad, a*r hwn y byddai
i gariad brawdol, fel y tybiai hi, beriiddo gan-
iatàu ei ddymuniad jti rhwyddach.

Adn. 22. Gofyn hefyd y frenhiniacth iddo

ef] Canys ei amcan ef oedd cael y frenhin-

iaeth wTth gael Abisag. Dywed yr luddewon
nad oedd neb i briodi gweddw brenin ond
brenin ; felly yr un peth oedd i Adoniah
geisio y frenhiniaeth ar unwaith, a cheisio

Abisag yn viTaig. Canys fy mrawd hn na
myfi ydyio efe—ac am hjTiy efe a edrycha ar

y írenhiniaeth fel ei eiddo ei hun trwy ened-

igaeth-fraint, ac yo. ol defod cenhedloedd. A
chydag ef y mae Abiathar yr offeiriad, a
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y chwanego, onid yn erbyn ei ein-
ioes y llefarodd Adoniah y gair hwn.

24 Yn awr gan hyny, fel mai byw
yr Arglwydd, yr hwn a'm sicrhaodd
i, ac a wnaeth i mi eistedd ar orsedd-
fainc Dafjaid fy nhad, yr hwn hefyd
a wnaeth i mi d, megys y dywed-
asai efe ; heddyw yn ddiau y rhoddir
Adouìah i farwolaeth,

25 A'r brenin Solomon a anfonodd
gyda Benaiah mab Jehoiada ; ac efe

a ruthrodd arno ef, fel y bu efe farw.
26 ^ Ac wrth Abiathar yr offeir-

iad y dywedodd y brenin, Dos i

Anathoth, i'th fro dy hun ; canys
gr yn haeddu marwolaeth ydwyt
ti : ond ni laddaf di y pryd hwn ; o
herwydd dwyn o honot arch yr Ar-
glwydd Dduw o flaen fy nhad Da-
fydd, ac am dy gystuddio yn yr hyn
oll y cystuddiwyd fy nhad.

Joab—yn cyduno yn ei wrthryfel, pen. i. 7,

ac yn ei gynghori yn y ddyfais hon i gyraedd

y frenhiniaeth.

Adn. 23. A'r hrenin Solomon a dyngodd
ìr Arglwydd] I attal ei fam rhag eiriol dros

fywyd Adoniah ; Fel hyn y gwnelo Duw i

mi, acfel hyn y chioanego—sef gosod rhyw
ddrygau mawrion i ddisgyn arno, a mwy o

honynt nag a allai efe enwi, os nad yn erbyn

ei einioes y gwnaethai Adoniah y deisyfiad

uchod trwy Bathseba.

Adn. 24. Yn aior gan hyny, fel mai
hyio yr Arglioydd] Yn adn. 23 tyngai Solo-

mon y cai Adoniah farw, ac yma y tyngai y
cai ef farw y dydd hwnw. Yr hion a'm sicr-

haodd i—ar orseddfainc Dafydd fy nhad ; yr

hwn hefyd a wnaeth i mi d—tybia rhai fod

hyn yn cyfeirio at ei hiliogaeth, a bod Reho-

boam eisioes wedi ei eni, pen. xiv. 21 ; neu

gall mai at ei sefydliad ef yn nh ac ar orsedd

Dafydd y cyfeiria ; megys y dywedasai efe—
gwel ar 2 Sam. vii. 11— 13. Heddywyn ddi-

au y rhoddir Adoniah ifarwolaeth—yr oedd

ef wedi cael arbed ei fywyd o'r blaen _ar yr

ammod o aros yn llonydd yn ei d, pen. i. 52,

63 ; ond yn ar, ar ol dangos tuedd at wrth-

ryfel eilwaith, yr oedd yn gyfiawn ei dori ym-
aith yn y fan, fel dyn peryglus yn y wlad a'r

llywodraeth.

Adn. 25. Benaiah] Tywysog ei wr o

gard, pen. i. 8 ; a ruthrodd arno ef—gan ei

wânu ond odid â'i gleddyf noeth, fel y bu farw

yn y fan.

Adn. 26. Ac wrth Ahiathar yr offeiriad]

Yr hwn hefyd a fuasai yn blaid i Adoniah yn

y gwrthryfel, pen. i. 7 ; y dywedodd y brenin,

JDos i Anathoth—dinas yr offeiriaid, Jos. xxi.

18, o'r hon ond odid yr oedd efe yn enedigol,

yno i fyw bywyd o neillduedd o'r archoffeir-

ladaeth ; canys gwr yn haeddu marwolaeth

ydwyt ti—am wrthryfela o honot yn erbyn

!Duw a'r brenin wrth geisio rhoddi Adoniah ar

yr orsedd. Ünd ni laddaf di y pryd hwn—
38G

27 Felly y bwriodd Solomon Abi-
athar o fod yn oífeiriad i'rArglwydd

;

fel y cyflawnai air yr Arglwydd, yr
hwn a ddywedasai efe am d Eli yn
Siloh.

28 ^ A'r chwedl a ddaeth at Joab

:

canys Joab a yrasai ar ol Adoniah,
er na yrasai efe ar ol Absalom. A
ffodd Joab i babell yr Argiwydd, ac
a ymaflodd yn nghyrn yr allor.

29 A mynegwyd i'r brenin Solo-
mon, ffbi o Joab i babell yr Ar-
glwydd ; ac wele, y mae efe wrth yr
allor. A Solomon a anfonodd Ben-
aiah mab Jehoiada, gan ddywedyd,
Dos, rhuthra arno ef.

30 A daeth Benaiah i babell yr
Arglwydd, ac a ddywedodd wrtho
ef, Fel hyn y dywed y brenin, Tyred
allan. Yntau a ddywedodd, Na ddeu-

af; eithryma y byddaf farw. A Be-

nid yw efe yn maddeu iddo yn hollol, eithr

cadwa iddo ei hun yr hawl o'i gospi ef ar ol

hyn, os gwelai achos. A hyn a wna efe i'w

gadw mewn ofn, rhag iddo feiddio codi terfysg

rhagUaw. O herwydd dwyn o honot arch yr
Aì^glwydd Dduw o flaen fy nhad Dafydd—fel archoffeiriad, yn ei wahanol symudiadau.
Fel hyn danghosai Solomon ei barch i'r swydd
gysegredig. Ac am dy gystuddio—dy osod
yn agored i'r holl galedi a ddyoddefodd fy
nhad yn ystod ei ffoadau rhag Saul, 1 Sam.
xxii. 20, &c.

Adn. 27. Felly y hwriodd Solomon Ahi-
athar ymaith o fod yn offeiriad} Sef o fod

yn archoffeiriad. Tybia rhai fod ganddo ryw-
beth i'w wneyd fel offeiriad cyffredin fyth,

onidê nas gallasai fyned i Anathoth. Fel y
cyflawnai air yr Arglwydd, yr hwn a ddy-
îoedasai eýe am d Eli—un o d Eli oedd
Abiathar ; ac yn ei ddiswyddiad ef cyflawn-

wyd bygythiad yr Arglwydd o gymeryd yr
archoffeiriadaeth o deulu Eli ; gwel 1 Sam. ii.

30—36, a iii. 12—14.
Adn. 28. A'r chwedl a ddaeth at Joah]

Fod Adoniah wedi ei ladd, ac Abiathar wedi

ei ddiswyddo, yr hyn a barodd iddo yntau

ofni, am ei fod wedi gyro ar ol Adoniah yn
ei wrthryfel diweddar, pen. i. 7, er iddo bar-

hau yn ffyddlon i Dafydd yn amser gwrth-

ryfol Absalom. A ffôdd Joah i haheU yr Ar-
glwydd—i ymnoddi yno, megys y gwnaethai

Adoniah : gwel ar pen. i. 50.

Adn. 29. A Solomon a anfonodd Benaiah]
Yr hwn a ruthrasai o'r blaen ar Adoniah, adn.

25; Dos, rhuthra arno ç/—gallwn feddwl

oddiwi'th yr adnodau nesaf nad oedd Solomon

ar y cyntaf yn gorchymyn ci ladd ef wrth

gyrn yr allor ; ond pan ommeddodd Joab ddy-

fod oddiyno, gorchymynodd hyny yr ail

waith.

Adn. 30. Tyred allaìi] Pel nad haloger y
cysegr â'th waed. Na ddeuaf; eithrymay
byddaffarw-~iú pe dywedasai, Os rhaid i mi
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naiah a ddyg dracliefn air at y bre-

nin, gan ddywedyd, Fel hyn y
dywedodd Joab, ac fel hyn y'm
hatebodd.

31 A dywedodd y brenin wrtho
ef, Gwna fel y dywedodd efe, a
rhuthra arno ef, a chladd ef ; fel y
tynech y gwaed gwirion a dywallt-

odd Joab, oddiarnaf fi, ac oddiard
fy nhad i.

32 A'r Arglwydd a ddychwel ei

waed ef ar ei ben ei hun : o herwydd
efe a ruthrodd ar ddau r cyfiawn-
ach a gwell nag ef ei hun, ac a'u

lladdodd hwynt â'r cleddyf, a Da-
fydd fy nhadheb wybod ; se/Abner
mab Ner, tywysog llu Israel, ac
Amasa mab Jether, tywysog llu

Juda.
33 A'u gwaed hwynt a ddychwel

ar ben Joab, ac ar ben ei had ef yn
dragywydd : ond i Dafydd, ac i'w

farw, niynaf fanv yma. Fe allai ei fod yn
meddwl na laddai Solomon et yno, rhag halogi

yr allor ; neu os gwnai, y byddai marw wrth
gym yr allor yn rhyw fantais iddo wrth wyn-
ebu ar fyd yr ysbrydoedd.

Adn. 31. A dywedoddy brenin] Wrth Be-
naiah ; Gwna fel y dywedodd efe—rhutlira

amo wrth yr allor, a íladd ef yno ; ac wedi

hyny cladd ef yn yr anialwch, adn. 34. Fel

y tynech ygwaed gioirion a dywalltodd Joab
—sef gwaed Abner ac Amasa, adn. 32 ; oddi-

arnafjì, ac oddiar dfy nhad i—canys wrth

i frenhinoedd ac ynadon esgeuluso gweinyddu

y gosp hòno ar droseddwyr ag yr oedd y gyf-

raith ddwyfol yn ei gofyn, gallent yn gyfiawn
ddysgwyl iddi syrthio ar eu penau eu hunain,

am eu bod i ryw raddau yn ymddangos fel yn
cymeradwj'o y cyfiyw drosedd.

Adn. 32. A'r Arglwydd a ddychiücl ei

waed ef ar ei ben ei hunl A wna iddo ef ei

hun yn unig ddwyn cosp ei lofruddiaeth ; o

herwydd efe a ruthrodd ar ddau iòr cy^awn-
ach agwell nag ef ei hun—y rhai, er iddynt
wrthryfela unwaith yn erbyn Dafydd, eto

oeddynt wedi ymostwng iddo, a chael maddeu-
ant ganddo, cjti i Joab eu lladd hwynt. Neu,
nid oedd eu gAvrthryfel cyhoeddus hwy mor
ddrwg a gwaith Joab yn eu Uofruddio yn frad-

ychus, mewn gwaed oer, a than rith o gyfeiU-

garwchy Yr oeddynt yn ddynion mwy didwyll
na Joab, ac yn líai creulon a gwaedlyd. A
Dafydd fy nhad heb toybod—yr hyn a ddy-
wedir, rhag i neb feddwi fod gan Dafydd ryw
law ddirgelaidd yn lladdiad Abner ac Amasa,

Adn. 33. A'u gioaed htoynt a ddychwel
ar ben Joab] Yr hwn a leddir yr awr lion ; ac
ar ben ei had e/ yn dragywydd—cyl)yd ag y
bydd nob o'i hiliogaeth ef o oes i ocs ar y
ddaear. FeUy y dywedodd Dafydd hefyd':

ffwel ar 2 Sam.' iii. 29. Ond i Dafydd ac' i'w

had, ^c.—ar ol tori ymaith y fath lofruddion

a bradwyr, gellid dysgwyl heddwch a Uwydd-

had, ac i'w d}', ac i'w orseddfainc, y
bydd heddwch yn dragywydd gau
yr Arglwydd.

34 Felly yr aeth Benaiah mab
Jehoiada i fyny, ac a ruthrodd arno,

ac a'i lladdodd. Ac efe a gladdwyd
yn ei d ei hun yn yr anialwch.

35 A'r brenin a osododd Benaiah
mab Jehoiada yn ei le ef ar y filwr-

iaeth. A'r brenin a osododd Sadoc
yr offeiriad yn lle Abiathar.

36 ^ A'r brenin a anfonodd ac a
alwodd am Simei, ac a ddywedodd
wrtho, Adeilada i ti d yn Jerusa-
lem, ac aros yno, ac na ddos allan

oddiyno nac yma na thraw.
37 Canys bydd y dydd yr elych

allan, ac yr elych dros afon Cid-
ron, gan wybod y cai di wybod y
lleddir di yn farw : dy waed fydd
ar dy ben dy hun.

38 A dywedodd Simei wrth y

iant parhaus ar d a theyrnas Dafydd a'i hil-

iogaeth, a liyny oddiwrth Dduw.
Adn. 34. Felly yr aeth Benaiah—ac a'i

lladdodd ef] A hyny yn ddiamau ti-a yr oedd
Joab yn ymaflyd yn nghym yr aUor, adn. 30,

31. Ac efe a gladdu-yd yn ei dý ei hur,—sef
me^\Ti gardd neu faes cauedig gerllaw ei dv

;

yn yr aniahcch—fclly y gelwid Ue mwy an-
nghyfanedd na thref neu bentref, er fod yno
dai oddiamgylch.
Adn. 35. A'r brenin a osododd Benaiah]

Yr \\\vn. o'r blaen oedd yn d}"n-ysog ei wvr o

gard ef
; yn ei le ef ar y fihcriaeth—yn dy-

wysogar yr hoU filwriaeth yn Ue Joab, a hyiiy
yn wobr am y gweithredoedd uchod o gyf-
iawnder. A'r brenin a osododd Sadoc vr
offeiriad—gwel ar 2 Sam. \-iii. 17 ; yn ìle

Abiathar—yn archoffeiriad }-n ei lo ef, yr
hwn a ddiswyddwyd, adn. 26, 27. Fel hvn
dychwelwyd yr archoffeiriadaeth i'w hon liu-

eÙ, sef i deulu Elkazaiî, ar ol bod yn nheulu
Ttuamau am lawer o fl\-nyddau ; ác fel hvn
dechreuwyd cyflawni y bygythiad ya. erbÂ-n

t Eli, yr hwn a wnaed oddeutu 151 o fívu-
yddau cyn hyn : gwel ar 1 Sam. ii. 30—36.

Adn. 36. A'r brenin a aìfonodd—am Si-
mei\ Yr hwn a felldithiasaiDafydd, adn. 8,

9, ac a ydoedd yn byw yn Bahurim, 2 Sam.
xvi. 5. Adeilada i ti d yn Jerusaleìn—Ue
y byddai efe yn wastadol dan Iygad y brenin,
ac yn analluog i godi terfysg ; ac aros yno—
efo a gai yr hoU ddinas ytx garchar iddo, ac
folly nid oedd ei gaethiwed yn drwm iawn.

Adn. 37. Y dydd yr ely'ch allaíi] Xid o'i

dy, ond aUan o Jerusalem ; ac yr eh/ch dros
afon Cìdron—yr hon oedd ar y ffbrdd i Bn-
hurim ei hen gartref ef, Ile y gfillai }-n hav/dd
godi plaid yn erbyn Solomon ; lleddir di yn
fario— am dy anufydd-dod i'r gorchym'.n
hwn.

Adn. 38. Daywygair] Efea gydsyriodd
â'r ammod hon fel un esnnwth n rhèsvmol, ac

387



Cospi 1 BEEN. III. Si/ìnei.

brenin, Da yio y gair ; fel y dywed-
odd fy arglwydd frenin, felly y gwna
dy was. A iSimei a drigodd yn Je-

rusalem ddyddiau lawer.

39 Eithr yn mhen tair blynedd y
ffôdddau was i Simeiat Achis, mab
Maachah, brenin Gath. A myneg-
wyd i Simei, gan ddywedyd, Wele,
dy weision di yn G-ath.

40 A Simei a gyfododd, ac a gyf-

rwyodd ei asyn, ac a aeth i Gath at

Achis, i geisio ei weision : îe, Simei
a aeth, ac a gyrchodd ei weision o

Gath.
41 Amynegwydi Solomon, fyned

o Simei o Jerusalem i Gath, a'i

ddychwelyd ef.

42 A'r brenin a anfonodd ac a

alwodd am Simei, ac a ddywedodd
wrtho, Oni pherais i ti dyngu i'r

Arglwydd, ac oni thystiolaethais

wrthyt, gan ddywedyd, Yn y dydd
yr elych allan, ac yr elych nac yma
nac acw, gan wybod gwybydd y
lleddir di yn farw ? a thi a ddywed-

a dyngodd i'r Arglwydd j cadwai efe lii, adn.

42. A Simei a driçjodd yn Jerusalem ddydd-

iau lawer—oddeutu tair blynedd, heb fyned

allan o'r ddinas, adn. 39.

Adn. 39. Ffôdd dau was i Simeí\ Y rliai

oeddynt wedi blino ar galedi ei wasanaeth ef

;

at Achis, mab Maachah, hrenin Gath—sonir

am Achis, niab Maoch, yn frenin yn Gath yn
amser Dafydd, oddeutu 47 mlynedd cyn hyn,

1 Sam. xxvii. 2 ; ac os yr un gr oedd hwn,

rhaid ei fod yn hen iawn erbyn hyn,

Adn. 40. A Simei a gyfododd] Yn ddi-

ystyr o'r gwaharddiad i fyned allan o Jerusa-

lem a roddwyd iddo dair blynedd yn ol, neu
gan obeithio fod y brenin wedi ei annghofio,

neu na chlywai efe am ei ymadawiad ; ac a
aeth i Gath—dinas yn llwyth Dan, yn ngwlad

y Philistiaid, oddeutu 27 o filldiroedd o du y
gorllewin i Jerusalem ; ac a gyrchodd ei

weision o Gath—gan fod brenin Gath mewn
heddwch yn awr âg Israel, a than dreth idd-

ynt, nid oedd efe yn chwennj'-ch cadw y gweis-

ion hyn oddiwrth eu meistr, rhag y byddai i

hyny gyflroi llid Israel, a'i dynu yntau i ddy-
ryswch a helbuL

Adn. 41. A mynegwyd i Solomon] Fod
Simei wedi troseddu y gorchymyn a roddwyd
iddo, a tlirwy hyny wedi fforíî'etio ei fywyd:
gwel ar adn. 37-

Adn. 42. 0/iipherais i tidyngic] Nad aet

allan byth o Jerusalem ? a thi a ddyioedaist

wrthyfJJa yw y gair—ac felly, gan ludo ef ei

hun gymeradwyo yr anmiod,a tliyngu y cadw-
ai efe hi, yr oedd ei thori wedi hyny yn mwy-
hau y trosedd.

Adn. 43. Paham gan hyny, <^c.] Yr ocdd
ef yn euog o dori llw yr Árglwyihl, ac anuf-

yddhau i orrhyniyn ci frenin, fei im nad ofnai
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aist wrthyf, Da yw y gair a glywais.
43 Paham gan hyny na chedwaist

Iw yr Arglwydd, a'r gorchymyn a
orchymynais i ti ?

44 A dywedodd y brenin wrth
Simei, Ti a wyddost yr holl ddryg-
ioni a yr dy galou, yr hwn a
wnaethost di yn erbyn Dafydd fy

nhad : yr Arglwydd am hyny a ddy-
chwelodd dy ddrygioni di ar dy ben
dy hun

;

45 A bendigedig fydd y brenin
Solomon, a gorseddfainc Dafydd a
sicrheir o flaen yr Arglwydd yn
dragywydd.

46 Felly y gorchymynodd y bre-

nin i Beiiaiah mab Jehoiada ; ac efe

a aeth allan, ac a ruthrodd arno ef,

fel y bu efe farw. A'r frenhiniaeth

a sicrhawyd yn llaw Solomon.

PENNOD III.

\ SOLOMON a ymgyfathrachodd
-^ á Pharao brenin yr Aifít, ac a
briododd ferch Pharao, ac a'i dyg

Dduw ac na pharchai ddyn ; ac am hyn,
mewn cysylltiad â'i ddrygioni blaenorol, yr
oedd ef yn haeddu marw.

Adn. 44. Ti a toyddost yr holl ddrygioni
a yr dy galoìi] Y modd y melldithiaist fy

nhad, ac y teflaist gerig ato, o'r hyn y raae dy
gydwybod dy hun yn dy gyhuddo. Yr Ar-
glwydd am hyny a ddychwelodd dy ddryg-
ioni di ar dy ben dy hun—a'th gosj^odd am dy
ddrygioni blaenorol, trwy oddef i ti dy osod dy
hun yn agored, trwy y trosedd hwn, i'r farw-

olaeth a haeddaist.

Adn. 45. A bendigedigfydd y hrenin So-
lomon^ Ar ol tori ymaith y fath wrthryfelwr

a thydi ; a gorseddfainc Dafydd a sicrheir

—trwy weinyddiad y fath farn gyfiawn a hon

;

flaeìi yr Arghoydd yn dragywydd—yr hwn
sydd yn canfod ac yn gwobrwyo pob cyfryw
weithred gyfiawn.

Adn. 46. Felly y gorchymynodd y hrenin

i Benaiah] Yr un gr ag a laddodd Adoniali

a Joab o'r blaen, acín. 2.5, 34 ; ac efe a aeth

allan—o \vydd y brcnin, gan gymcryd Simei
gyda ef i ryw ddienyddle priodol ; ac a ruthr-

odd arno cf—gan ei wânu i farwolaeth â'i

gleddyf noetli. A'r frenhiniaeth a sicrha-

wyd yn llaw Solomon— trwy i'w elynion

gwaethaf gacl cu tori ymaith, fel nad oedd

ganddo mwyach ddim golynion oddifewn nac

oddifaes. Yr oedd ei ddciliaid ei hun yn ei

garu ncu ynto yu ei ofni, ac nì fynai y con-

hedloedd amgylchynol oi gael cf yn elyn

iddynt.

PEN. III. Adn. 1. A Solomon aymgyf-
athrachodd â Pharao hreninyr Ai'fft] Fel

cymydog galluog. Er mai Pharao y gclwid

holl frenhinoedd yr AiíTt, cto meddyíir mai
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hi i ddinas Dafydd, nes darfod iddo
adeiladu ei d ei hun, a th yr Ar-
glwydd, a miir Jerusalem oddiam-
gylch.

2 Eto y bobl oedd yn abcrthu
meAvn uchelfaoedd, o herwydd nad
adeiladasid t i enw yr Arglwydd,
hyd y dyddiau hyny.

3 A Solomon a garodd yr Ar-
glwydd, gan rodio yn neddfau Da-
fydd ei dad : eto mewn uchelfaoedd
yr oedd efe yn aberthu ac yn arogl-

darthu.
4 A'r brenin a aeth i Gibeon i

aberthu yno : canys hòno oedd uch-
elfa fawr. Mil o boeth-offrymau a
offrymodd Solomon ar yr allor hòno.

5 ^ Yn Gibeon yr ymddanghosodd

enw prioiol y brenin hwn oedd Sesosíris neu
Yaphres. Ac a briododdferch Fharao—yr

hon, fel y meddylir yn g:yfíredin, oedd wedi
ei phroselytio i grefydd Israel ; ond gwel ar

Sen. xi. 1,2. Rhaid fod Solomon wedi priodi

Taamah yr Ammonees cyn hyn, trwy fod

Rehoboam ei mab hi wedi ei eni flwyddyn
cyn i Solomon ddechren teymasu : gwel ar

pen. xiv. 21. Ac a'idycj hi i ddinas Dafijdd
—i balas Dafydd yno, nes iddo orphen adeil-

adu ei d ei huu, a'r deml, a'r mur.
Adn. 2. Etoy bohl oeddyn aberihu mewn

uchelfaoedd—HebLaw yn Gibcon lle yr oedd

y babell, ac yn Jerusalem lle yr oedd yr arch,

2 Cron. i. 3, 4. Ar ol adeiladu y deml yn
Jerusalem, yr oedd yn rhaid i'r lioll aberthau

gael eu hoífrymu yno ; a chyn ei hadeiladu,

yr oedd yn rhaid i'r aberthau gael eu dwyn i

ddrws pabell y cyfarfod, y lle a dde\\ isodd yr
Arglwydd, Lef. xvii. 3—5, Deut. xii. 5—14.

Ond yn awr yr oedd y bobl yn cael eu goddef i

aberthu ar benau eu tai, ac ar fryniau uchel,

yn ol eu mympwy eu hunain, yr hyn oedd
feius yn Solomon.
Adn. Z.A Solomon a garoddyr Arf/hcydd]

A'i addoliad a'i wasanaeth hefyd, er maint oi

lygredigaeth ; gan rodio yn neddfau Dafydd
ei dad—sef yn neddfau Duw, y rhai a eiwir
yma yn ' ddeddfau Dafydd,' nid yn unig ain
eu bod yn cael eu cadw yn fanwl gan Dafydd
ond hefyd am fod Dafydd wedi eu gA^asgu j^n

ddwys ar Solomon, pen. ii. 3. Eto mewn
ucheìfaoedd yr oedd efe yn aberthu ac yn
arogldarthu—yr hyn oedd feius ynddo ; canys
ni ddylasai efe wneyd hyny ond yn Gibeon
nexi JeiTisalem, adn. 2.

Adn. 4. A'r brenin a aeth i Gibeon i

aberthu yno] Ac ymddengys oddiwrth yr ad-
nodau dylynol fod hyny yn foddhaol gan yr
Arglwydd ; canys hbno oedd uchelfafau'r'—
nid msisw mewn maint, ond mawT me\Mi enw-
cgrwydd, fel y lle a ddewisasai yr Arglwydd,
a'r fan Ue yr oedd hen dabernacl Moses, a'i

ddodrefn oll oddieithr yr arch. Mil o boeth-
offrymau—dywed yr ìuddewon i'r rhai hyn
oil gael eu hofí'rymu mewn un diwrnod. Gan
fod y poeth-offi-ymau yn eiddo neillduol i'r

yr Arglwydd i Solomon mewn breu-
ddwyd liw nos : a dywedodd Duw,
Gofyn beth a roddaf i ti.

6 A dywedodd Solomon, Ti a
wnaethost á'th was Dafydd fy nhad
fawr drugaredd, megys y rhodiodd
efe o'th flaen di mewn gwirionedd,
ac mewn cyfìawnder, ac mewn un-
iondeb calon gyda thi ; ìe, cedwaist
iddo y drugaredd fawr hon, a rhodd-
aist iddo fab i eistedd ar ei orsedd-
fainc, fel y giüelir heddyw.

7 Ac yn awr, O Arglwydd fy
Nuw, ti a wnaethost i'th was deyrn-
asu yn lle Dafydd fy nhad : a min-
au yn fachgen bychan : ni fedraf
fyned nac allan nac i mewn.

8 A'th was sydd yn mysg dy bobl.

Arglwydd fel aberth drosbechod, ac yncvfeir-
io at aberth maAvr Crist, gellir meddwl mai i

ddyhuddo ei becliod ef yn abertlm ar uchelfa-
oedd ereill yr offi-ymodd Solomon y rhai hyn.
Yr oedd Gibeon yn sefyll oddeutu 8 milldir i'r

gogledd-orllewin o Jerusalem.
Adn. 5. Yn Gibeon yr ymddanghosoddyr

Arglwyddi Solomon mcwn breiufdicyd] Nid
breuddwyd naturiol oedd hwn, ond un gor-
uv.-chnaturiol a dwyfol, yr hwn a gymerodd le

y noson gyntaf wedi iddo aberthu, 2 Cron. i.

7. A dyicedodd Dinc, Gofyn beth a roddaf
i ti—hyny \w, gofyn i mi am ryw ft'afr neii

drugaredd. Fel liyn, nid yn unig girelodd
Solomon ogoniant Duw, ond clyicoddeí hefyd
yn llefaru wrtho, a galluogwjd ef i gydy'm-
ddyddan â'i Wneuthurwr.
Adn. C. A dywedodd Solomon] Nid breu-

ddwydio ei fod yn dywcdyd yr ydoedd, eithr
ei enaid ef a lefarai yn ddigyfr\vng a g-\virion

cddol wrth Dduw, tra yr oedd ei beiriannau
cortì'orol wedi eu cloí gan gwsg. Ti a wnactfbt
ost (Tth iras Dafyddfy nhadfawr dn/gar-
edd—trwy roddi iddo lawer o fendithion tv-
mliorol ac ysbrydol ; megys y rhodiodd èfe
o'th flaen 'di mewn (/wìrionedd—M ag i'w
alluogi i fyw yn gyfiawn ac uniawn tuag at
Dduw a dynion ; 'ìe, ccdwaii<t iddo y drugar-
eddfawr hon—trwy ei holl oes ; a rhodiiaist
iddo fab i eistedd ar ei orseddfainc—ar ei ol

ef, yr hyn oedd yn drugaredd ciiwanegol i Da-
fydd ac i holl Israel.

Adn. 7. Ti a wnaethosti'th was deyrnasu]
Cydnabyddai Solomou yn dduwiol a diolchírar,

mai yr Arglwydd a'i gosodacai ef ar yr oi-sèdd
yn Ile Dafydd ei dad ; a mìnau yìì fachgen
bychan—oddeutu 18 mlwydd oèd p'an cide-

ciireuodd efe deymasu ; nífcdraf fyned nac
allan nac i mewn—yr wyf yn rhv ánnoeth a
dibrofiad i lywodraethu y Ì)obI, na "thrinachos-
ion y deyrnas, rn ddyladwy.

Adn. 8. A'tìi was sijdd yn mysg dy bobl]
Fel brenin i'w Ilywodraethu

; y rhai a ddewis-
aist ti—ac felly yr oedd eu bod yn bobl eth-
oledig yr Argíwydd, ac yn bobi luosog, yn
rheswm deublyg dros gael' doethineb i'wìlyw-
odraethu vn iawn,
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y rhai a ddewisaist ti
;
pobl aml, y

rhai ni rifir ac nis cyfrifìr gan lu-

osogrwydd.
9 Am hyny dyro i'th was galon

ddeallus, i farnu dy bobl, i ddeall

rliagor rhwng da a drwg : canys
pwy a ddichon farnu dy luosog bobl
hyn?

10 A'r peth fu dda yn ngolwg yr
Arglwydd, am ofyn o Solomon y
peth hyn.

11 A Duw a ddywedodd wrtho,
O herwydd gofyn o honot y peth
hyn, ac na ofynaist i ti ddyddiau
lawer, ac na ofynaist i ti olud, ac na
cheisiaist einioes dy elynion, eithr

gofynaist i ti ddeall i wrando barn :

12 Wele, gwnaethym yn ol dy
eiriau ; wele, rhoddais i ti galon
ddoeth a deallus, fel na bu dy fath

Adn. 9. Am hyny dyro i'th loasgalon dde-

állus ifarnu dy bobl\ Nid yw efe yn gofyn

am ddoethineb yn gyffredinol, er iddo gael

hyny hefyd, eithr am ddoethineb raewn peth-

aù perthynol i achosion y wladwriaeth ; i

ddeall rhagor rhiong da a driog—rhwng ach-

osion da a drwg, cyfiawn ac annghyfiawn, y
rhai a ddygid ger ei fron ef i'w penderfynu,

fel y gwelwn yn adn. 16, &c. Canys pwy a
ddichonfarnu dy luosog bohl hyn—heb gael

doethineb mawr gan Dduw i hyny ? Trwy eu

bod yn bobl luosog, byddai ganddynt lawer o

achosion i'w barnu, a rhai o honynt o angen-

rheidrwydd yn ddyrys iawn.

Adn. 10. Ar peth fu dda yn ngolwg yr
Arglwydd] Am mai lles y bobl, a gogoniant

Duw, oedd ei brif amcan ef yn y cwbl.

Adn. 11. herwydd gofyn o honot y peth

hyn] Sef ' deall i wrando barn ;' ac na ofyn-

aist iV ddyddiau lawer—yr hyn oedd yn na-

turiol i bawb ei ofyn, ac a gyfrifid yn gyedin
yn fendith fawr; ac na ofynaist it' olud—
i gynal ei fawredd a'i rwysg brenhinol ; ac na
cheisiaist einioes dy elynion—neu allu i fudd-

ugoliaethu arnynt a'u dyfetha.

Adn. 12. Wele, gwnaethym yn ol dy eir-

iau] Neu ei ddeisyfiad yn adn. 9 ; rhoddais

i ti galon ddoeth a deallus—i wneuthur bam
rhwng gr a g\vr, y fath ag na bu ac na bydd
ei chyftelyb gan un brenin ar y ddaear, pen.

iv. 29—31.
Adn. 13. A rhoddais it' hefyd yr hyn nis

gofynaist] Neu ' rhoddaf i ti,' fel ei mynegir

2 Cron. i. 12
; golud—trwy anrhegion a theym-

ged gan y cenhedloedd o'i amgylch, a thrwy
farsiandiaeth mewn gwledydd pcllonig, a ben-

dith Duw ar y cwbl ; agogoniant hefyd—neu

anrhydedd, yr hyn oedd iddo yn bcnaf o her-

wydd ci fawr ddocthincb a'i Iwyddiant cy-

ífredinol
; fel na byddo un o'thfathyn mysg

y brenhinoedd—Uai o lawer yn mysg eu deil-

iaid ; dy holl ddyddiau di—trwy hyn yr ar-

wyddir parhad ei olud a'i ogoniant dros holl

ystod oi fywyd. Bu Crocsus, Alexander, ac

àeo

o'th íiaen, ac na chyfyd dy fath ar
dy ol.

13 A rhoddais i ti hefyd yr hyn
nis gofynaist, golud, a gogoniant
hefyd ; fel na byddo un o'th fath yn
mysg y brenhinoedd, dy holl ddydd-
iau di.

14 Ac os rhodi yn fy ífyrdd i, gan
gadw fy neddfau a'm gorchymyn-
ion, megys y rhodiodd Dafydd dy
dad, estynaf hefyd dy ddyddiau
di.

15 A Solomon a ddeffrôdd ; ac
wele, breuddwyd oeäd. Ac efe a
ddaeth i Jerusalem, ac a safodd o
flaen arch cyfammod yr Arglwydd,
ac a offrymodd offrymau poeth, ac
a aberthodd aberthau hedd, ac a
wnaeth wledd i'w holl weision.

16 ^ Yna dwy wragedd o butein-

ereill, yn oludog iawn ar ol ei ddyddiau ef

;

ond ni bu neb mor oludog ac anrhydeddus
agef.

Adn. 14. Ac os rhodi yn fy ffyrdd î] Y
rhai yr wyf yn eu gorchymyn i ti yn fy

ngair ; megys y rhodiodd JJafydd dy dad—
at yr hyn y cyfeiriasai Solomon, adn. 6 ; es-

tynaf hefyd dy ddyddiau di—ar yr ammod i

ti rodio yn fy íFyrdd i, gan gadw fy neddfau

a'm gorchymynion. Ond ni chyfla-wnodd efe

yr ammod hon, ac am hyny bu farw yn nghan-
ol ei ddyddiau, fel y dywed yr luddewon, tua

58 mlwydd oed.

Adn. 1.5- Ac wele, breuddwyd oedd] Ar ol

iddo ddeff'ro, efe a ddeallodd mai me-wn breu-

ddwyd yr ymddanghosodd yr Arglwydd iddo ;

nid breuddwyd gwâg a thwyllodrus, ond breu-

ddwyd goruwchnatiiriol a sylweddol, yn sicr-

hau iddo y pethau a addawyd
;
yr hyn a

wyddai efe trwy argraff" dwyfol ar ei feddwl, a
thrwy y cyfne\;idiad mawr a MTiaed ar ei gy-
neddfau. Ac efe a ddaeth i Jerusalem—

y

bore hwnw, gyda'i bendefigion a'i weision

;

ac a safodd o flaen arch cyfammod yr Ar-
glioydd—yr lion oedd yn y babell a osodasai

Dafydd iddi yno, 2 Sam. vi. YJ ; ac a offrym-
odd offrymau poeth—i wneuthur iawn am ei

bechodaù ei hun a'i bobl; ac a abcrthodd

abcrthau hcdd—i foliannu yr Arglwydd am
roddi iddo feddiant tawcl o'i dcyrnas, ac ym-
ddangos iddo me\ra breuddwyd, ac am yr hyn
oll a wnaethai ac a addawsai efo iddo ; ac a
wnacth wledd i'w holl weision—ond odid ar

yr aberthau hedd, y rhai y gallai yr aborthwr

wahodd ci gyfeillion i wledda ar ranau o

honynt.

Àdn. IG. Yna dwy toragedd o huteiniaid]

Neu dafarmoragedd ; canys y mao y gair

Ilebreig zonah neu zono1h yn arwyddo y
ddau : gwel ar Jos. ii. 1. ' Eu bod lieb briodi

a yindciengys yn dcbygol,' cbai Benson, ' am
nad oes un crybwylliad am cu gwr, ac am eu

bod yn byw bywyd unigol yn yr un t.' Ond
' po buasènt yn buteiniaid,' fel y sylwa Clarlce,
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iaid a ddaethant at y brenin, ac a
safasant ger ei fron ef.

17 A'r naill wraig a ddywedodd,
O fy arglwydd, myfì a'r wraig hon
oeddym yn trigo yn yr unt ; a mi
a esgorais yn t gyda hi.

18 Ac ar y trydydd dydd wedi
esgor o honof fì, yr esgorodd y wr-
aig hon hefyd ; ac yr oeddym ni yn
nghyd, heb arall yn t gyda ni, ond
nyni ein dwyoedd yn t.

19 A mab y wraig hon a fu farw
liw nos ; o herwydd hi a orwedd-
odd arno ef

.

20 A hi a gododd yn nghanol y
nos, ac a gymerodd fy mab i o'm
hymyl, tra yr ydoedd dy lawforwyn
yn cysgu, ac a'i gosododd ef yn ei

mynwes hi, a'i mab marw hi a os-

ododd hi yn fy mynwes inau.

21 A phan godais i y bore i beri

* nid yw yn debygol y meiddiasent ymddang-
os flaen Solomon, nac y cawsent blant, nac y
goddefasid hwy dan deyrnasiad Dafydd. Er
na chryb\v>'llir am eu gwr, y mae yn debygol

y gallent fod y pryd hyn mewn parthau ereill,

yn dylyn eu gorchwylion angenrheidiol ; ac

nis gellid oedi yr achos presenol hyd nes y dy-
chwelent hw)^' Ac a safasant ger eifron ef—fel y gallai y brenin, yn ol ei fawr ddoeth-
ineb, benderfynu rhyngddynt.
Adn. 17. A'r naill wraig] Yr hon oedd yr

erlynes, a mam y plentyn byw. Yn trigo yn
yr un t—heb neb yno ond hwy ill dwy,
adn. 18.

Adn. 18. Ac ar y trydydd dydd—yr es-

gorodd y wraig hon hefyd] Fel nas gellid

gwahaniaethu rhwng y plant ar gyfrif eu hoed
na'u rhyw, trwy mai plentyn gwryw oedd gan
y ddwy ; heb arall yn t gyda ni—ac am
hyny nid oedd un tyst yn yr achos gan y naill

na'r llali.

Adn. 19. A mah y wraig hon a fufarw
liw nos\ Nid y noson y ganed ef, ond yn
mhen mis neu fwy wedi hyny, fel y mae yn
eglur oddiwrth fod y mamau mewn cyflwr pri-

odol i ymddangos flaen y brenin ; herwydd
hi a orweddodd arno ef—gan ei lethu i farw-
olaeth yn ei meddwdod neu yn ei chwsg. Hi
a ga.sglai hyny oddiwrth ei fod yn iach wrth ei

roddi yn y gwely, neu oddiwrth ryw arwydd-
ion a weLsai ar gorflF y plentyn.

Adn. 20. A hi a gododd yn nghanol y nos]
Ar ol deall ei bod wedi mygu ei phlentyn ei

hun i farwolaeth; ac a gymeroddfy mab i

ö'm hymyl—hi, a gasglai mai fel h'yn y bu
oddiwrth ryw arwydd trwy yr hwn yroedd yn
adnabod gwahaniaeth rhwng y ddau blentyn.
Adn. 21. A phan godais iy bore iberi'i'm

mab sugno] Gan feddwl ei fod yn fyw, fel yr
oedd pan yr aethai hi i'w gwely ; wele, marw
oedd efe !—yr hyn a barodd iddi ing dybryd,
fel y gaUwn yn hawdd ddimad. Ac wedi \

mi ddal arno y 6ore—neu graffu yn fanylach

i'm mab eugno, welo, marw oedd
efe : ac wedi i mi ddal arno y bore,
wele, nid fy mab i, yr hwn a esgor-
aswn i, ydoedd efe.

22 A'r wraig arall a ddywedodd,
Nage ; eithr fy mab i yw y byw,
a'th fab dithau yvj y marw. A hon
a ddywedodd, Nage ; eithr dy fab
di ŸW J marw, a'm mab i yw y byw.
Fel hyn y llefarasant o flaen y
brenin.

25 Yna y dywedodd y brenin,
Hon sydd yn dywedyd, Dyma fy
mab i sydd fyw, a'th fab äìth.a,VL yvj

y marw : a hon acw sydd yn dywed-
yd, ISTage ; eithr dy fab di yw y
marw, a'm mab inau yvj y byw.

24 A dywedodd y brenin, Dyg-
wch i mi gleddyf. A hwy a ddyg-
asant gleddyf o' flaen y brenin.

25 A'r brenin a ddywedodd.

arno ar ol i'r dydd wawrio ; wele, nidfy mah
i—deaUais yn eglur mai nid fy mab i ydoedd
efe, ond fod hwnw yn fyw yn ei mynwes hí.

Dyma gyn yr erl}Ties, fel yr agorai hi yr
achos flaen y brenin.

Adn. 22. Ar loraig aralT\ Yr hon oedd yr
amddifíynwraig, a mam y plentj-n marw ; a
ddywedodd, Nage—hi a wadai yr hyn a ddy-
wedasai y UaU, ac a haerai yn ei gwyneb,' o
flaen y brenin, mai ei mab hi oedd yr ùn bw,
ac mai mab y UaU oedd yr un marw. Y mae
yn amlwg oddiwrth adn. 26, nad oedd ganddi
hi ddim serch, fel mam, tuag at y plentjTi

byw ; ac ATnddengys ei bod yn ofni gwarth am
iddi orwedd ar ei phlentyn ei hun, neu gosp
am fod yn achos o'i farwolaeth ef.

Adn. 23. Yna y dywedodd y brenin] Gan
symio i fyny, fel barnwr doeth, }t hyn a haer-
esid o boi) tu ; ac efe a ailadroddai eu d^-T^ed-

iadau, i ddangos nad ellid penderfynu dim
oddiwrth haeriadau dibrawf felly, ac 'y b}'ddai
raid cymeryd rhyw Iwybr araU i brofi pa un
oedd y fam,
Adn. 24. Dygwch i mi gleddyf] GaUwn

feddwl fod pawb }ti y Uys yn rh}-feddu fod
Solomon yn galw am gleddyf ar y fath achos a
hwn, trwy nad oeddynt eto yn deaU ei ddyben
ef.

Adn. 25. Rhenwch y bachgen hyw yn
ddau, ^c.] Nid- oedd Solomon }m ddiau yn
bwriadu gwneyd hyn, yr hyn ni fuasai ddim
gwell na llofruddiaeth ; ond ei amcan ef oedd
profi teimladau a serchiadau y ddwy WTaig,
fel y gaUai pawb yn y Uys wybod pa un oedd
gwir fam y bachgen byAv. Efe a W}- ddai y
byddai }ti well gan y wir fam oUwng ei gafaél

o'i phlentyn, yn h}i;rach na'i weled ef yn cael

ei dori yn ddamau o flaen ei Uygaid ; tra y
byddai i'r Uall gydsynio â hyn }ti ewyllysgar,
er mwyn boddhau y brenin. Tybia Abarbinel,
yr esboniw luddewig, y gwyddai Solomon
eisioes, oddiwrth w}mebpryd a dull ymadrodd-
iad y ddwy wiaig, pa un oedd mam y plentyn
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E/henwch y bachgen byw yn ddau,
a rhoddwch yr hanner i'r naill, a'r

hanner i'r llall.

26 Yna y dj^wedodd y wraig hi-

oedd y mab byw wrth y brenin,

(canys ei hymysgaroedd a gynhes-

asai wrth ei mab,) ac a lefarodd, O
fy arglwydd, rhoddwch iddi hi y
bachgen byw, ac na leddwch ef

ddim : ond y llall a ddywedodd, üSTa

fydded eiddof fì na thithau, eithr

rhenwch ef.

27 Yna yr atebodd y brenin, ac y
dywedodd, Ehoddwch y bachgen
byw iddi hi, ac naleddwch ef ddim:
djma ei fam ef.

28 A holl Israel a glywsant y
farn a farnasai y brenin ; a hwy a

ofnasant y brenin : canys gwelsant

fod doethineb Duw ynddo ef i wneu-
thur barn.

PENNOD IY.

A'R brenin Solomon oedd frenin

ar holl Israel.

2 A dyma y tywysogion oedd

gauddo ef : Azariah mab Sadoc, yr
oífeiriad

;

3 Elihoreph ac Ahiah, meibion
Sisa, oedd ysgrifenyddion ; Jehosa-

phat mab Ahilud, yn gofiadur ;

á Benaiah mab Jehoiada oedd ar

y llu ; a Sadoc ac Abiathar, yn
offeiriaid ;

5 Ac Azariah mab ÎSTathan oedd

byw ; ac mai ei amcan ef oedd rboddi amlyg-

r-ydd sicr o hyny i bawb ereiU yn y llys

:

felly, yn y ddirnadaeth hon yn benaf yr oedd

mawredd ei ddoethineb ef yn gynwysedig.

Cawn anghreiíftiau tebyg i hyn yn mhlith y
paganiaid. Dywed Suetonius, yn muchdraeth

Claudius, pen. xv, i'r amherawdwr hwn ddat-

guddio fod benyw yn fam i ryw r ieuanc,

(yr hwn y gwrthodai hi ei gydnabod fel ei

mab,) trwy orchymyn iddi ei briodi ef ; ond

yn hytrach na bod yn euog o ymlosgach,

ddarfod iddi gyffesu y gwirionedd. Dywed
IJiodorus ddarfod i Ario^jharnes, breniii

Thrace, ar ol ei benodi i benderfynu rhwng tri

gr ieuanc, pob un o ba rai a haerai mai efe

oedd mab brenin ymadawedig y Cimmer-
iaid, ac felly etifedd y goron, gael allan y gwir

fab trwy orchymyn i bob iin ollwng saeth i

gorff marw y brenin ;
gwnaeth dau o honynt

hyny yn ddibetrus, ond gommeddodd y tryd-

ydd ; ac am hyny barnodd Ariopharnes mai
efe oedd gwir fab yr ymadawedig.

Adn. 26. Ynay dywedoddy wraig hioedd

y mab òyw] Ar frys, yn ddychrynedig, a

chyda thaerineb mawr, am yr ofnai y lleddid

ei 'mab yn y fan ; caìiys ei hymysyaroedd a

gynhesasai lorth ei mah—hi a deimlodd holl

serchogrwydd a thosturi mam at ei hunig

blentyn diniwed. fy arglwydd !—fel hyn,

yn nghanol ei chyflFro a'i gwyÜtineb, nid an-

nghoüodd ei moesgarwch i'r brenin ; rhodd-

wch iddi hi y hachgen hyw—yr oedd yn well

ganddi i'r wraig ar'all gael y bachgen yn fyw,

er ar gam, nag iddo ef gael ei ladd. Nid dittyg

serch at y bachgen oedd hyn, eithrprawf o wir

serch mam. Ond y llall a ddyivedodd--gan

feddwl boddhau y' brenin trwy foddloni i'w

ddcdfryd ef ; Nafydded eiddoffi na thithau—
na rodder ef yn fyw i'r naill na'rllall o honom,

ond rhodder darn i bob un. Yr oedd hyn yn

brawf eglur nad oedd ganddi hi ddim serch

ato, ac felly nad hi oedd ei fam ef.

Adn. 27. Rhoddwch y hachgen hyw iddi

h{\ l'r erlynes, yr hon a ddeisyfodd na bydd-

ai iddo gael ei ladd, eithr ei roddi yn hytrach

i'r wraig arall ; dijna ei fam ^—fel yr oedd
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yn amlwg oddiwrth gynhesiad ei hymysgar-
oedd tuag ato, a'i deisyfìad am ei gadw yn
fyw.

Adn. 28. A holl Israel a glywsant yfarn
afarnasai y hreniri] Aeth y son yn ebrwydd
trwy yr \\o\\ wlad am y ddyfais ddoeth uchod ;

a hwy a ofnasant y hrenin—ofnent wneyd
dim a'u dygai o fìaen ei frawdle ef, neu parch-

ent ef fel barnwr doeth, craíF, a chytìawn

;

canys gwelsantfod doethineb Duw ynddo ef
—sef doethineb mawr, fel yr arwydda y gair

weithiau ; neu gwelsant fod Duw wedi ei gy-
nysgaethu ef â doethineb annghyffredin a

goruwchnaturiol, i roddi barn gywir yn yr

achosion a ddygid ger ei fron, pa mor ddyrys

ac anhawdd bynag a fyddent.

PEN. IV. Adn. 1. Oedd frenin ar holl

Israel] ddechre ei deyrnasiad hyd ddiwedd
ei ddyddiau. Nid oedd ei dad yn frenin

ond ar Judah yn uuig yn y dechre ; ac wedi
hyny aeth rhan o'i bobl ef ar ol Isboseth, Ab-
salom, Seba, neu Adoniah : ac nid oedd olyn-

wyr Solomon yn frenhinoedd ar ' holl Israel,'

trwy i'r frenhiniaeth gael ei rhanu yn amser
Rehoboam ei fab ef.

Adn. 2. A dyma y tyioysogion oeddganddo

ef] Y rhai oeddynt mewn swyddau uchel yn

y llywodraeth dano ef. Azariak mab Sadoc
—neu wyr Sadoc, 1 Cron. vi. 8, 9 ; yr offeir-

îad—hyny yw^, yr ail offeiriad, yr hwn a wein-

yddai i Solomon yn bersonol mewn swyddau
cysegredig. Ond myn rhai ci gyfieithu y
tywysog ; ac felly yr Azariah hwn oedd swydd-

og uwciiaf y Uywodraeth, yn nesaf at y brenin

ei hun.

Adn. 3. Ysgrifenyddiori] Yr oedd gan So-

lomon ddau, tra nad oedd gan Dafydd ddim
ond un, trwy fod ganddo yn awr fwy o waith

iddynt i'w •wneutlmr ar ol eangu ci lywodr-

aetía. Yn gofiadur—yr hwn a gofrestrai ach-

osion y deyrnas : gwel 2 Sam. xx. 24.

Adn. 4. IJenaiah—oedd ar y llu] Yn dy-

wysog yr hoU filwriacth yn Uc Joab ; a Sadoc
ac Aòiathar yn offeiriaid—scf yn archofîeir-

iaid yn olynol
; y cyntaf oedd Abiathar, yr
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ar y swyddogion : a Zabud mab
Nathan oedd benllywydd, ac yn gyf-

aill i'r brenin

;

6 Ac Ahisar oadd benteulu ; ac
Adoniram mab Abda, ar y deyrnged.
7 ^ A clian Solomon yr ydoedd

deuddeg o swyddogion ar holl Is-

rael, y rhai a barotöent luniaeth i'r

brenin a'i d : mis yn y flwyddyn
yr oedd ar 'hób un ddarparu.
8 Dyma eu henwau hwynt. Mab

Hur yn mynydd Ephraim.
9 Mab Decar yn Macas, ac yn

Saalbim, a Beth-semes, ac Elon-
bethanan.

10 Mab Hesed, yn Aruboth : iddo
ef yr oedd Sochoh, a holl dir

Hepher.
11 Mab Abinadab oedd yn holl

ardal Dor: Taphath merch Solo-

mon oedd yn wraig iddo of.

12 Baana mab Ahilud oedd yn
Tannach, a Megido, a Bcthscan oíl,

yr hon sydd gerllaw Zartanah, is-

íaw Jezreel, o Bethsean hyd Abel-
mehola, hyd y tuhwnt i Jocneam.

13 Mab Geber oedd jn Ramoth
Gilead : iddo ef yr oedd trofydd
Jair mab Manasse, y rhai sydd yn
Gilead : eiddo ef oedd ardal Argob,

hyra a ddiswydclwA'd ; ac ar ei ol cf Sadoc,
pen. ii. 27, 35.

Adn. 5. Azariah mab Naihan] SefNathnn

y proffwyd, yr liwn a fuasai mor oíFerynol i

osod Solomon ar yr orsedd ; oedd ar y swydd-
ogion—sef ar y deuddeg a barotöent luniaeth

i'r brenin a'i d, adn. 7 ; a Zahid mah Na-
than oedd benllyioydd—neu brif gynghorwr
y brenin.

Adn. 6. Benieulu] Neu oruchwyliwr y
palas ; ar y deyrnged—neu y dreth o wr,
pen. V. 13, 14.

Adn. 7. A chan Solomonyr ydoedd deu-
ddcg^ sicyddogion ar holl lsraeT\ I gasglu
lluniaeth i'r brenin a'i d o bob cr o'r wfad.
Darparai pob un am ei fis ; ac felly nid oedd y
gofal yn drwm iawn ar un o honynt, trwy fod

ganddo unarddeg o fisoedd i barotoi erbyn ei

un mis.

Adn. 8—10. Dyma eu hemoûu htoynt]
Hyd ddiwedd adn. 19 : ondenwau tadau rhai

honynt yn unig a roddir, trwy eu bod yn
dra adnabyddus ac enwog yn eu dydd a'u cen-
hedlaeth. 31{ib Hur yn mynydd Ephraim—dyma ei randir ef, lle y casglai efe luniaeth
i'r brenin yn ei fis ; ac felly am y UeiU.
Adn. 11. Mab Abinadah oeddyn hoU ar-

dal Dor] Lle yn llwyth Manasse, ar fin Môr-
y-canoldir. Tajìhath mcrch Solomon ocdd
yn wraig iddo ef—ni feddai Solomon ferched
mewn oedran priodasol pan osodwyd y dynion
hyn yn eu swydd ; ond yn mhen blynydd-

3 c

yr hon eyddjn Basan ; sef triugain
o ddinasoedd mawrion, â chaerau,
a barau pres.

14 Ahinadab mab Ido oedd yn
Mahanaim.

15 Ahimaaz oedd yn Naphtalî

:

yntau a gymerodd Basmath merch
Solomon yn wraig.
16 Baanah mab Husi oedd yn

Aser ac yn Aloth.
17 Jehosaphat |mab Purah oedd

yn Issachar.
18 Simei mab Elah oedd o fewn

Benjamin.
19 Geber mab Uri oedd yn ngwlad

Gilead, gwlad Sehon brenin yr Am-
oriaid, ac Og brenin Basan ; a'r
unig swyddog oedd yn y wlad yd-
oedd efe.

20 ^ Juda ac Israel oedd aml,
fel y tywod sydd gerllaw y môr o
amldra, yn bwyta ac yn yfed, ac yn
gwncuthur yn llawen.

21 A Solomon ocdd yn llywodr-
aethu ar yr holl dcyrnasoedd, o'r
afon hyd wlad y Philistiàid, ac hyd
derfyn yr Aiffl : yr oeddynt hwy yn
dwyn anrhegion, ac yn gwasan-
aethu Solomon holl ddyddiau ci
einioes ef.

oedd, yr oodd y gr hwn nc Ahimaaz, a gry-
bwyllir adn. 15, wedi ymddwyn mor dda yn
eu swyddau, fel ng yr anrhydeddodd Solomon
hwynt tr^vy roddi ei ferched yn \vragedd idd-
ynt; canys nid ocdd yn annghyfi-eitlilon y
pryd hyny i blaut brenhinoedd briodi deiliaid
eu tad.

Adn. 12—19. Baa7ìä mab Ahiludoeddyn
Taanach, çc.] Yma enwir y mab j-n errstal

a'r tad, ond odid am fod gan y tad amrai feib-
ion, un ba rai ocdd y cofiadur, adn. 3. Yr
ydym wedi sylwi eisioes ar y llcocdd a en\\ir
yma, a h^-ny mewn gwahanol fanau, y rhai y
gadewiri'r darllenydd ou cael allan trwv y
cyfeimodau ar jTnyl ei Feibl, er gocheìvd
meitlider. Tybia rhai fod y deuddeg swydd-
oghyn yn gysgod o'r deuddeg npostol, ahoU
weinidogion yr efengyl, yn darparu Uuniaeth
ysbrydol i d neu eglwys Dduw.
Adn. 20. Fel y iywôd sydd gerllaiTr y mór
amldra] Bendithiodd Dùw hwy â flrwyth-

londeb mawr }-n eu teuluoedd, heb glefydaù na
rhyfeloedd i leihau eu nifer, ac fellv cvflawn-
odd ei addewid i Abraham, Gen. X5Ìi. Ì7. Yn
bwyta ac yn yfed—jn cymeryd eu cyfraid o
bob math o fwydydd a diodydd', me\vn Ilawen-
ydd a gorfoledd calon ; a'r f\-Avoliaeth fras hon
a'u harweiniodd cyn hir i" Iwyr annghof o
Dduw : gwel ar Deut. xxxü. 15. Ond y mae
yr adnod hon yn eisiau ya y lxx.
Adn. 21. À Solomon Óedd yn ìlyicodr-

aethu ar yr holl deyìmsoìid] Nid vn uaig
895
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22 ^ A bwyd Solomon beunydd
oedd ddeg corus ar hugain o beill-

ied, a thriugain corus o flawd
;

23 Deg o ychain pasgedig, ac
ugain o ychain porfadwy, a chant o

ddefaid, heblaw ceirw, ac iyrchod,

a buail, ac ednod breision.

24 Canys efe oedd yn llyw-
odraethu ar y tu yma i'r afon oll, o

Tiphsah hyd Azzah, ar yr holl fren-

hinoedd o'r tu yma i'r afon : ac yr
oedd iddo ef heddwch o bob parth
iddo o amgylch.

25 Ac yr oedd Juda ac Israel yn
preswylio yn ddiogel, bob un dan
ei winwydden a than ei ffigysbren,

ar hoU Israel, adn. 1, ond hefyd ar hoU deyrn-

asoedd y cenhedloedd o amgylch, y rhai oedd-

ynt dan deymged iddo; oV afon—sef afon

ÌEuphrates yn y gogledd-ddwyrain, hyd wlad

y Philistiaid—yn y deau-orllewin, a hyd
derfyn yr Aifft—sef hyd afon Sihor, yr hon

oedd y terfyn rhwng yr Aifît a Chanaan. Yr
ocdd Dafydd wedi darostwng yr hoU wledydd
hyn, yn cynwys teymasoedd Syria, Damasc-
us, Moab, ac Ammon ; ac yr oedd Solomon }ti

m^\ynhau íFrwyth ei íuddugoliaethau ef, trwy
doyrnasu mewn heddwch amynt, a derbyn an-

rhegion a gwasanaeth ganddynt holl ddyddiau

oi cinioes. Fel hyn cyflawnwyd addewid Duw
ì Abraham, Gen. xv. 18, a phroíFwydoliaeth

Dafydd am eì fab Solomon, Salm lxxií. 8—11

;

ac yr oedd hyn yn gysgod o helaethrwydd

cangach brenhiniacth Crist.

Adn. 22. A bwyd Solomon beunydd] Sef

bob dydd ; neu fel y mae yn y Saesonaeg,
' am un diwrnod ;' oedd ddeg corus ar hugain

beillied—dywed Esgob Cumberland fod

corus yn cynwys yn agos i 76 o alwyni, gwin-

fesur ; a thriugain corus o flawd—garwach

na'r peiUied, at wasanaeth gyiîredin.

Adn. 23. Deg o ychain pasgedig] Wcdi
eu tewhau yn y beudy ; ac tigain o ychain

porfadwy—wedi eu pesgi ar y maes ; a chant

ddefaid—y mae y gair tson a arferir yma,
yn meddwl defaid neu eifr ; hehlaw ceirw—
neu hyddod ; ac iyrchod—neu cifr gwyllt-

ion ; a buail—neu ychain gwylltion ; ac

ednod breision—sef pob math ar adar dofion a

gwylltion ag oeddynt yn addas i'w bwyta ar

wahanol dymhorau y flwyddyn. Dywed yr

luddewon fod 00,000 yn bwyta ar fwrdd y
brenin bob dydd : ond rhaid fod hj^ny yn cy-

nwys ei wr o gard cf, yn gystal a'i weinidog-

ion, a'r dyeithnaid a ymwelcnt âg ef, adn. 34.

Adn. 24. Ar y tu yma i'r afon oll] Yr
ochr nesaf i Ganaan o'r Euphratcs ; o Tiphsah
—yr un a Thapsarum, dinas onwog ar lan yr

Euphrates yn y goglcdd-ddwyrain ; hyd Az-
zah—neu (3ra7,a y Philistiaid yn y deau-orllc-

win : gwcl ar adn. 21. Ac yr oedd iddo ef

heddwch o boh parth—trwy fod yr lioU frcn-

hinocdd oddiamgylch naiU ai yn ei barchu neu
yn ei ofni ef.

Adn. 25. Ac yr ocdd Juda ac Israel yn
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o Dan hyd Beerseba, holl ddyddiau
Solomon.

26 Ac yr oedd gan Solomon ddeu-
gain mil o bresebau meirch i'w
gerbydau, a deuddeg mil o wr
meirch.

27 A'r swyddogion hyny a baro-
töent luniaeth i Solomon y brcnin,
ac i bawb a ddelai i fwrdd y brcnin
Solomon, pob un yn ei fis : ni ad-
awsant eisiau dim.

28 Haidd hefyd a gwellt a ddyg-
asant hwy i'r meirch, ac i'r cyflym
gamelod, i'r fan lle y byddai y
swyddogion, pob un ar ei ran.

29 %A. Duw a roddodd ddoethincb

preswylio yn ddiogel] Heb gaeî dim niwed
i'w personau na'u meddiannau oddiwrth neb
o'u hamgylch ; bob un dan ei wimvydden a
than ei ffigysbren—yn mwynhau ffrwyth ei

lafur ei hun gyda chysur a diogelwch. Dan y
ddau bren hyn, y rhai a feithrinid amlaf gan
yr luddewon, y deallir yr holl ffrwyth-brenau

ereill, a phob danteithfwyd. O Dan hyd
Beerseba—parhaodd y diogelwcli a'r dedwydd-
wch hwn i Israel oU, yn mhob cr o'r wlad,

am y deiigain mlynedd ag y bu Solomon yn
teymasu ; fel nad oedd raid i ncb ymgadw o
fewn i'w dinasoedd caerog rhag ofn gelynion,

eithr gallent ymdaenu dros yr holl wlad, a
planu gwinllanoedd a gerddi yn y man y myn-
ent, a mwynhau eu firwythydd yn dawel.

Adn. 26. Ddeugain mil o bresebau meirch]
Yn 2 Cron. ix. 25, darllenir ' pcdair mil o
bresebau.' Tybia rhai fod yr ysgrifcnydd
yno yn rhoddi nifer yr ystablau, ac yma nifer

y presebau neu y meirch yn yr ystablau hyny,
sef deg yn mhob un. Bama erciU maì at y
pedair mil o brcsebau ag oedd gan Solomon ýn
Jerusalem y cyfeirir yn 2 Cron., ac jma. at y
rhai oedd ganddo yn mhob man dros yr holl

wlad. Neu, gan mai aì'ba yw y gair am 4,

ac arbaim am 40, gallai yr adysgrifenydd,

mewn camgymeriad, roddi y naill air yn lle y
Ualh Ond y mae yr oU o'r adnod hon yn
eisiau yn y Syriaeg a'r Arabaeg. A deuddeg
mil wr meirch—fel gweinyddion i'w ber-

son, ac i ardderchogi ei lywodraeth. Yr oedd
amUiau meirch a gioragedd yn cacl ei wahardd
i frenhinocdd Isracl, Deut. xvii. 16, 17; a
chan i Solomon fod yn euog o'r ddau, rhaid

fod ci ymddygiad yn anfoddhaol gan yr Ar-
glwydd.
Adn. 27. A'r swyddogion hyny] A enwyd

eisiocs, adn. 7—19 ; ni adawsant eisiau dim
—eithr parotöai pob un yn ci fis ddigon o

luniacth i ddyn ac anifel.

Adn. 28. ì'r fan lle y hyddai y swyddog-
ion] Neu yn hytrach, ' i'r fan Ue y byddai yr

anifciliaid ;' canys nid oes un gair am swydd-
ogion yn yr Ilcbraeg.

Adn. 29. A Duw a roddodd ddoethineb i

Solomon] I farnu a Uywodracthu Israel,

mcwn atcbiad i'w wcddi cf, pen. iii. 9 ; a deall

mawr iawn—luewn pethau anianyddol, adn.
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i Solomou, a deall mawr iawn, a
lielaethdra calon, fel y tywod sydd
ar fin y môr.

30 A doethineb Solomon oedd
fwy na doethineb holl feibion y
dwyrain, ac na hoU ddoethineb yr
Aitft.

31 le, doethach oedd efe nag un
dyn; nag Ethan yr Esrahiad, na
Heman, na Chalcol, na Darda,
meibion Mahol : a'i enw ef oedd yn
mhlith yr holl genhedloedd oddi-

amgylch.
32 Ac efe a lefarodd dair mil o

ddiarebion; a'i ganiadau^ oedd fil

a phump.
33 Llefarodd hefyd am brenau,

o'r cedrwydd sydd yn Libanus, hyd

30—33 ; a helaethdra calon, fel y tywod
sydd arfin y môr—fel y mae y tywod ar íin

y môr yn cau i mewn goríF mawr o ddwfr,

felly yr oedd ei feddwl yntau yn cynwys mòr
o wybodaetlu

Adn. 30. Fwy na doethineb hollfeibion y
dwyrain] Sef y Caldeaid, y Persiaid, a'r Ar-
abiaid, y rbai, yn nghyda'r Aifftiaid, oeddynt
yn glodfawr am ddoetbineb a gwybodaeth dros

yr holl fyd, yn eöwedig am seryddiaeth, de-

winiaeth, a brudiaeth.

Adn. 31. le, doethach oedd efe nag un dyn\
A fu, sydd, neu a ddaw, oddieithr yr Adda
cyntaf a'r ail. Gall ambell un fod yn ddoeth

mewn rhyw un peth, ond yr oedd Solomon yn
ddoeth yn mhob peth—ysbrydol, naturiaethol,

a gwladol. Meibion MahoL—gan fod înahol,

neu machol, yn arwyddo ojferyn cerdd, a bod
crybwylliad am Ethan a Heman yn nheitl

rhai o'r salmau, gall mai enwogijon digon ad-

nabyddus gynt fel cerddorion oedd y pedwar
gr a grybwyllir yma; ac wrth ddywedyd
fod Solonion yn rhagori arnynt hwy, y mae yn
debyg mai at ei fedrusrwydd ef mewn cerdd-

oriaeth y cyfeirir yma.

Adn. 32. Ac efe a lefarodd dair mil o ddi-

arebion] Neu frawddegau byrion, cynwys-
faw, a defnyddiol, o'r rhai y cawn oddeutu
mU yn Uyfrau y Diarhebion a'r Pregethwr.
Ond tybia Gill ac ereill fod y tair mil hyn yn
cyfeirio at rai a ' lefarodd' Solomon, ac nid at

rai a ysgrifenodd efe dan ddwyfol ysbrydol-

iaeth, ac am h^Tiy a gollwyd. A'i ganiadau
ef—o'r rhai, fel y bernir, y ceir amrai yn llyfr

y Salmau ; ac wyth (neu ddeuddeg, yn ol Dr.

Goocl,) yn llyfr y Cauiadau. Ocdd fil a
phunt})—neuynolyLXX, 'bummil.' Ery
gallwn feddwi fod ei ganiadau a'i ddiarebion ef

oll yn foesol ac addysgiadol, eto y mae yn
debyg nad oedd un o honynt o ddwyfol ys-

brydoliaeth, ond y rhai a drosglwyddwyd i ni

yn yr ysgrythyrau santaidd.

Adn. 33. Llefarodd hefyd am brcnau] Sef
am bob math o brenau, llysiau, a phlanhigiou,
o ran eu natur, eu defnyddioidcb, a'u rhin-

wcddau; o'r ccdrwydd sydd yn Libanun—

yr isop a dyf allan o'r pared : ac efe

a lefarodd am anifeiliaid, ac am
ehediaid, ac am ymlusgiaid, ac am
bysgod.

34 Ac o bob pobloedd y daeth-

pwyd i wrandaw doethineb Solo-

mon, oddiwrth holl frenhinoedd y
ddaear, y rhai a glywsent am ci

ddoethineb ef.

PENNOD V.

HIRAM liefyd brenin Tyrus a an-

fonodd ei weision at Solomon,
(canys clybu eneinio o honynt hwy
ef yn frenin yn lle ei dad,) canys
hoff oedd gan Hiram Dafydd bob
amser.

o'r coedydd mwyaf, hyd y llysiau distadlaf a

dyfent allan o hen furiau. Yr oedd rhyw rin-

wedd meddj'gol ynddynt oU, yr hwn oedd ad-

nabyddus i Solomon ; a Uefarai am y cyfryw

er addysg i ereiU. Ac efe a lefarodd am
anifeiliaid, ac am ehediaid, ac am ymlusg-

iai'd, ac am bgsgod—mcwn cyfandraith gryno

atlux)niaeth naturiol. Efe a wyddai am
natur pob math ar blanhigion a chreaduriaid

ar y ddaear, ac am hoU adar yr awyr a physg-

od y môr ; a Uefarai am eu henwau, eu han-

soddau, a'u defnyddioldeb, gyda'r hawsder a'r

eglurder mwyaf. Dywed yr luddewon mai o

ysgrifeniadau Solomon y cafodd Aristotle ei

wybodaeth anianyddol, ac iddo gyhoeddi y
gwaith yn ei enw ei hun. Dywedant hefj'd i

Solomoû ysgrifenu Uyfr o feddyginiaüth rhag

pob math o glefydau, yr \ì\\xí a osododd et'e

wrth borth y deml at wasanaeth pawb ; ac i

IIezeciah ei symud ymaith, am fod y tleifion

jTi cyrchu at hwnw, yn Uo gweddio ar Dduw
am iachâd. Nid yw fod gweithiau Solomon
lieb eu rhoddi yn y Beibl, yn un prawf o an-

mherfleithrwydd yr ysgrytliyrau santaidd ; y
rhai a ysgritenwj'd nid i ddysgu i ddynion
athroniaeth neu phisygwriaeth, ond i'w gwneu-
thur hwynt yn ddoeth i iachawdwriaetli.

Adn. 34. Ac o bob pobloedd] Sef o blith

yr holl genhedloedd oddiamgylch ; y daeth-

pwyd iwrando doethineb Soìomon—er mwyn
cael rhyw addysg neu iachàd oddiwTtho

;

oddiwrih holl frenhinoedd y ddaear—y rhai

a glywsent am ei ddoethineb ef gan ymdeith-

wyr' neu farsiandwyr. Danfonai y rhai liyn

eu cenadau anrhydeddiisaf i edrych ai g\\ir

oedd yr holl son aui ei fawr ddoetliineb ef ; a

gaUwu feddwl eu bod hwy, ar eu dychAvi>liad,

yn barod i ddywedyd gycìa brenhines Seba, na

fyneíresid iddynt yr hanner: gwel lu- pen.

s. f.

PEN. V. Adn. 1. Iliram hefyd breniu

Tgrus, ^'c] líhaid mai yn nechre teyrmtóiad

Solomon yr anfonwyd y cenadau hyn ; a tliyb-

ia rhai mai mab i gyfaill Dafydd oedd yr

Iliram hwn, tra v tvbia ereilí mai vr un
395
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2 A Solomon a anfonodd at Hir-
am, gan ddywedyd,

3 Ti a wyddost am Dafydd fy

nhad, na allai efe adeiladu t i enw
yr Arglwydd ei Dduw, gan y rhy-
feloedd oedd o'i aragylch ef, nes
rhoddi o'r Arglwydd hwynt dan
wadnau ei draed ef.

4 Eithr yn awr yr Arglwydd fy

ISruw a roddodd i mi lonydd oddi-

amgylch, fel nad oes na gwrthwyn-
ebydd, nac ymgyfarfod niweidiol.

5 Ac wele, fi â'm bryd ar adeil-

adu t i enw yr Arglwydd fy ISTuw :

megys y llefarodd yr Arglwydd
wrth Dafydd fy nhad, gan ddywed-
yd, Dy fab, yr hwn a osodaf fì yn dy
le di ar dy orseddfainc di, efe a ad-

eilada d i'm henw i.

6 Yn awr, gan hyny, gorchymyn
dori o honynt i mi gedrwydd o Li-

banus ; a'm gweision i a fyddant
gyda'th weision di : a rhoddaf atat

oeddynt. Gan fod Hiram yn gyfaill mawr i

Dafydd, ac wedi adeiladu palas iddo, 2 Sam.
V. 11, efe a ewyllysiai gadw yr \in gyfeiUach

â'i fab ef, i ddoethineb yr h^yn y clywsai efe

yn ddiamau lawer o glod ; ac efe a garai y
mab, am ei fod bob amser yn hoífi y tad.

Adn. 2. A Solomon a anfonodd at Hiram]
Dywed Josephus fod y llythyrau a anfonid

gan Solomon a Hiram at eu giíydd ar gael yn
ei amser ef ; ac y maent i'w gweled eto yn
ngwaith Eupolemus, awdwr paganaidd, yr hyn
sydd yn cadarnhau gwirionedd yr hanesiaeth

santaidd.

Adn. 3. iVct allai efe adeiladu t i enw yr
Arglwydd ei JJduw] At ei addoliad a'i was-

anaeth ef
;
gan y rhyfeloedd oedd o'i amgylch

ef—y rhai oeddynt yn tynu ei ofal a'i sylw ef

Ifordd arall, ac yn ei anaddasu at y fath waith,

1 Cron. xxii. 8 ; nes rhoddi o'r Arglwydd
hwynt dan wadnau ei draed ef— nes iddo

Iwyr orchfygu ei elynion neu y rhyfelwyr

hyny ; ac erbyn hyny yr oedd Dafydd wedi

niyned yn rhy hcn at y fath waith.

Adn. 4. Lonydd oddiamgylch] Gwol ar

pen. iv. 25 ; fel nad oes na gwríhwynebydd
—oddiallan i'm teyrnas, nac ymgyfarfod ni-

weidiol—oddifewn,

Adn. 5. Ac wele fi â'm hryd ar adeiladu

t i enw yr Arglwydd fg Naio] Enw J)uw

yw iJuw ei hun : a pha un bynag ai bod Jliram

yn addolwr y gwir JJduwai nad oedd, nid oodd

ar Solomon gywilydd prolìesu ger ei fron y
Duw hwnw yu Dduw iddo ei Imn, a mynegu
oi fwriad o adeiladu t i'w enw maw r. Mcgys

y Uefarodd—ti'wy Nathan y prolfwyd : gwel

ar 2 Sam. yü. 12, 13.

Adn. G. Yn aior, gan hyny, gorchymyn]
I'th wcision dy huu, y rhai ydynt fedrus yn y
í'ath. waith ; dori o hongnt i mi gcdrioydd—
y rhai ocddynt yn dra phriodol at waith cocd

3'Jtì

gyflog dy weision, yn ol yr hyn a
ddywedych : canys ti a wyddost nad
oes yn ein plith nir a fedro gymynu
coed megys y Sidoniaid.

7 A bu, pan glybu Hiram eiriau

Solomon, lawenychu o hono ef yn
ddirfawr, a dywedyd, Bendigeciig
yw yr Arglwydd heddyw, yr hwn
a roddes i Dafydd fab doeth ar y
bobl luosog yma.

8 A Hiram a anfonodd at Solo-

mon, gan ddywedyd, Gwrandewais
ar yr hyn a anfonaist ataf : mi a
wnaf dy holl ewyllys di am goed
cedrwydd, a choed Üynidwydd.

9 i'y ngweision aJu dygant i

waered o Libanus hyd y môr : a mi
a'u gyraf hwynt yn giudeiriau ar

hyd y môr, hyd y fan a osodych di

i mi; ac yno y dattodaf hwynt, a
chymer di hwynt : ond ti a wnai fy

ewyllys inau, gan roddi ymborth
i'm teulu i.

y deml, o herwydd eu cryfder, eu parhad, a'u

perarogledd; o Libanus—pa le oedd o feAvn

tiriogaeth Solomon ; ac am liyny nid yw efe

yn gofyn i Hiram eu rhoddi iddo, eithr yn
unig eu tori. A'm gweision i a fyddant
gyda'th weision di—yn cydweithio â hwynt,
a than gyfarwyddyd gweision Hiram, y rhai

oeddynt yn fwy medrus i dori a naddu coed
na phobl Israel ; a rhoddaf^ atat gyflog dy
weision—gymaint ag a farnai Hiram ei hun
yn addas iddynt; canys ti a wyddost—er

pan fu ei bobl ef yn adeiladu t i Hafydd,
2 Sam. V. 11 ; nad oes yn ein pùith nir a
fedro gymynu—neu gwympo coed. Ehyfela

y buasai holi wrywaid Israel hyd yn ddiwedd-
ar, ac nid oedd neb o honynt mor fedrus mewn
saerníaeth a gwr Tyrus a Sidon. Tybia rhai

fod y cynorthwy hwn o eiddo y Cenhedloedd i

adciladu teml Solomon, yn gysgod o alwad y
Cenhedlocdd i fod yn olî'erynau yn adeilad-

aeth tcml ysbrydol Crist ar y ddaear.

Adn. 7. Lawenychu o hono efyn ddirfawr]
Am fod yr hen gyfcillgarwch a fuasai rhyng-

ddo a Dafydd yn debyg o barhau rhyngddo û'i

fab cf, ac am y cai efc yr: anrhydcdd o gy-
northwyo Solomon yn ei orchwyl pwysig.

Bendigedig yio yr Arglwydd heddyio—yr

hyn a ddengys fod ganddo ef ryw wj'bodaetli

am y gwir JJduw ; a thybia rliai ci fod yn ei

addoli cf, leiaf gyda duwiau ereill, yr hyn a
wnai rhai o'r brenhinoedd Cenhedlig.

Adn. 8. A Iliram a anfonoddat Solomon]
Mown ysgrifen, 2 Cron. li. 11. JIi a tonaf
dy hoU cioyUgs di—rhoddaf fy ngweision ar

waith i gwymj)0 cedrwydd i ti, a phob pron

arall a all íbd arnat ei eisiau : gwel ai' 2 Cron.

ii. 8.

Adn. 9. O Libanus hydy môr] Neu at lan

Mùr-y-canoldir, llo yr ocdd ei ddinas ef yn
scfyll ; a mi cCu gyraf lnoynt yn gludciriau
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10 Felly yr oedd Hiram yn rhoddi
i Solomon o goed cedrwydd, ao o
goed ífynidwydd, ei holl ddymuniad.

11 A Solomon a roddodd i Hiram
ugain mil corus o wenith yn gynal-
iaeth i'w d, ac ugain corus o olew
coeth : felly y rhoddai Solomon i

Hiram bob blwyddyn.
12 A'r Arglwydd a roddes ddoeth-

ineb i Solomon, fel y dywedasai
wrtho : a bu heddwch rhwng Hiram
a Solomon; a hwy a wnaethant
gyfammod iU dau.

13 % A'r brenin Solomon a gyfod-
odd dreth o holl Israel ; a'r dreth
oedd ddeng mil ar hugain o wr.

14 Ac efe a'u hanfonodd hwynt i

Libanus, ddeng mil yn y mis ar
gylch : mis y byddent yn Libanus,

—wedi eu rhwymo yn nghyd, ac yn cael eu
llusgo ar hyd y môr ar ol cychod, fel y gwneir
yn fynych i borthladdoedd Cymru ; hyd y fan
a osodych di i mi—sef hyd Joppa, porthladd

enwog yn ngwlad Israel, 2 Cron. ii. 16. Yr
oedd leiaf 20 milldir o dir i'w cludo ar hyd-
ddo fynydd Libanus i Tyrus, a thua 100
milldir fôr o Tyms i Joppa, ac oddeutu 30
milldir o dir o Joppa i Jerusalem, yr hyn a
wna yn y cwbl oddeutu 150 o filldiroedd. Ac
yno y daitodaf hwynt—fel y gallai gweision
Solomon eu llusgo bob yn bren i Jerusalem.

Gan roddi ymborth i'm teulu i—yn dàl am
dori y coed, eu naddu, a'u cludo i Joppa. Er
fod gan wr Tyrus a Sidon ddigon o arian fel

marsiandwyr cyfoethog, eto yr oeddynt mcwu
angen am à. a lluniaeth o wledydd ereiU, fel

y dysgwn oddiwrth Act. xii. 20.

Adn. 10. Ei holl ddymuniad] Faint a
fynai o goed, a'r fath a fynai.

Adn. 11. UffaÍi mil corus o wenith] Yn
ol Esgob Cumberland, yr oedd y gwenith hwn
yn pwyso 12,960,000 o'n pwysau ni. Ac
ugain corus o olew coeth—y mae mesur yr
olew, yn 2 Cron. ii. 10, yn ' ugain mil bath o
olew ;' a sonir yno hefyd am ' ugain mil corus
o haidd^ ac ugain mil bath o win^ yn chwan-
cgol at y gwenith a'r oleio a grybwyllir yma.
Ond tybia rhai mai i Hiram a'i d yr oedd y
cwbl o'r h)Ti a enwir ynja, a bod y pethau a
enwir yn 2 Cron. yn perthyn i'r gweitliwyr
neu ei weision ef ; ac os felly, nid oes dim an-
nghysondeb rhwng y ddau le. Felly y rhodd-
ai Solomon i Hiram bob blwyddyn—cyhyd
ag y buwyd yn adeiladu y deml ; neu tra y bu
Hiram byw, fel y dywed yr luddowon.
Adn. 12. Fel y dywedasai wrtho] Gwel

ar pcn. iii. 12. A bu heddwch rhiong Iliram
a Solomon—tra y buont hwy byw

; yr hyn
oedd yn fanteisiol i'r ddwy blaíd, tr\\y fod
Solomon yn cael gwasanaoth ai'benig oddiar
law líiram, fcl y gwelsom uchod, a Hiram yn
cael ei gynaliaeth oddiwrth Solomon. A hwy
a wnaethant grjfammod ill dau—i barhau a
chadamhau yr heddwch hwnw.j

Adn. 13. A gyfododd dreth] Nid trcth o

a dau fls gartref; Ac Adoniram
oedd ar y dreth.

15 Ao yr oedd gan Solomon
ddeng mil a thriugain yn dwyn
beichiau, £t phedwarugain mil yn
naddu cerig yn y mynydd

;

16 Heblaw pen-swyddogion So-
lomon, y rhai oedd ar y gwaith, sef
tair mil a thri chant, yn llywodr-
aethu y bobl a weithient yn y
gwaith.

17 A'r brenin a orchymynodd
ddwyn o honynt hwy feini mawr, a
meini costus, a meini nadd, i syl-

faenu y t.
18 Felly seiri Solomon, a seiri

Hiram, a'r Gibliaid, a naddasant,
ac a ddarparasant goed a cherig i

adeiladu y t.

arian, ond treth o wr, yn cjtiwj's 30,000 o
wr hoU Israel.

Adn. 14. Deng mil yn y mis ar gylch]
Rhenid y 30,000 o wr yn dri dosbarth ; a
gyrai Solomon 10,000 o honynt i Libanus, i

weithio yno am fis gyda gweision Iliram, ílo

yr oedd y coed yn cael eu tori ; tra yr oedd y
ddau ddosbarth araU, sef 20,000, yn cael aros

garti'of i ofalu am eu hachosion eu hunain.
FeUy yr oeddynt oU yn olynol yn gweitliio yn
Libanus un mis o bob tri, a gartref ddau fis o
bob tri, yr hyn a Avnai eu gwasanaeth yn dra
ysgafn. Adoniram oedd ar y dreih—^ti

brif arolygwr ar y gweithwjT hyn.
Adn. 15. Ac yr oedd gan Solomon ddeng

mil a thriugain] 'wr dyeithr,' neu bro-
selytiaid, y rhai a drigent }'n mhlith yr Is-

raeliaid, 2 Cron. ii. 17 ; yn dicyn beichiau—
yn cludo y cerig o'r mynyddoedd Uo y dodd-
iesid ac y naddesid hwynt, a'r coed o Joppa

;

a j)hedwar ugain mil yn naddu cerig yn y
mynydd—yn barod i'w gosod yn yr adcUaJ
pan ddygid hwy yno, pen. vi. 7.

Adn. 16. Tair mil a thri chant] íí"cu
' dair mil a chwe chant,' fel ei darUenir \-ma
gan y Lxx, ac yn 2 Cron. ii. 18. Os tybia
ncb yn hynod fod cynifer o filoedd o -wr yu
cael eu deínyddio wrth adeilad mor feclian a'r

dcml, dylent ystyried, (1) Fod y deml, a'i

hoU ranau, yn Uawer helaethach nag y niedd-
yHr yn gyffi-edin. (2) Eu bod yn gweithio
ar gylch, rhag cael eu llethu gan oi-mod Uafur,
adn. 14. (3) Fod y coed a'r meini a naddid
ganddynt yn cacl eu b-\viiadu ond odid at 'd
yr Arghv)^dd, t Solomon, Milo, mur Jeru-
salem, Jiasor, Megido, a Gezer,' pen. ix. 15-

Adn. 17. A'r brenin a orchymynodd} I'r

pen-swyddogion, a hAvythau í'r gweithwyr,
adn. 16 ; ddwyn o honynt hwy fcini mawr—
fol ag i fod yn sylfaeni digon cadarn i adeilad
mor helaeth ; a ìì^eini costus—rhai wedi costio

iddynt lawer o amser a Uafur i'w tori o'r

graig ; neu foiiü myuor gwerthfawr, fel y niyn
rhai ; a meini nadd—wedi cu liysgwaì-io â'u
caboli oU yn y modd prydforthaf. ' Èr y bydd-
ent o'rgolwg yn v sylfau, cto yr ocddynt i
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PENNOD VL

AC yn y bedwar-ugeinfed a phed-
war cant o fiynyddoedd wedi

dyfod meibion Israel allan o'r Aiíi't,

yn y bedwaredd flwyddyn o deyrn-
asiad Solomon ar Israel, yn y mis
Zif, hwnw yw yr ail mis, y de-

chreuodd efe adeiladu t yr Ar-
glwydd.

2 A'r ty a adeiladodd y brenin
Solomon i'r Arglwydd oedd driug-

ain cufydd ei hyd, ac ugain cufyäd
ei led, a deg cufydd ar hugam ei

uchder.
3 A'r porth o flaen teml y t oedd

ugain cufydd ei hyd, yn un hyd â
lled y t ; cic yn ddeg cufydd ei led,

o flaen y t}\

fod oll yn feini costus a llathraidd, lieb un yn
ddiwerth na garw, i'r dyben i fod yn gysgod

addas o Grist, sylfaen brofedig a gwertlifawr

Seion : gwel ar 1 Fedr ii. 4—b, Esay xxviii.

16, aliv. 11, Dat. xxi. 19.

Adn. 18. A'r Gibliaid] Neu drigolion

Gebal, dinas o du y dwyrain i Sidon, Jos. xiii.

5. Yn y Saesonaeg gelwir hwynt yn ysgwar-

wyr cerig ; ac feliy yr oeddync o ran eu

gwaith, er eu bod o Gebal o ran eu gwlad.

PEN. VI. Adn. 1. Ac yn y hedwar-ug-

einfed a phedwar cant o fiynyddoedd, ^cj
A chaniatau 40 mlynedd i Moses ar ol dytbd

Israel o'r Aiflt, 17 i Josua, 299 i'r Bamwyr,

40 i Eli, 40 i Samuel a Saul, 40 i Dafydd, a 4

i Solomon cyn dechreu o hono adeiladu, cawn

yr union gyfrif o 480 o flynyddoedd, fel y
Uywedir yma. Buwyd cyhyd a hyny cyn

dechreu adeiladu y deml santaidd, yr hon cyn

pen llai na 430 o flynyddoedd a ddyíethwjd

gan Nebuchodonosor. Yn y mis Zîf—yr ail

o'r flwyddyn eglwysig, yn cyfateb i ran o'n

misoeddEbrill a Mai ni. Cyn Crist lOU o

flynyddau.
Adn. 2. Driugain cufydd ei hyd, éçc]

Dywed rhai mai cufydd y cysegr a olygir

yma, yr hwn oedd yn 21 modiedd o hyd, ac

nid y cufydd cyftredin o 18 modíedd. üs

felly, yr oedd hyd y deml, o'r dwyrain i'r gor-

Uewin, rywfaint dros 36 o latheni, ei Ued dros

12 llatli, a'i huchder dros 18. Ond rhaid i ni

ddeall hyn am y cysegr ; canys nid oedd y
cysegr santeiddiolaf ddim oud 20 cufydd o

uchder, adn. 20, ac yr oedd y porth yn 120 o

gufyddau o uchder, 2 Cron. iii. 4.

Adn. 3. A'r porth o ilaen teml y t] Yr

hwn oedd yn mlien dwyroiniol y t, a thrwy

yr liwn yr eid i mcwn iddo ; oedd ugain cuf-

ydd ei %(/—o'r gogledd i'r deau ; ac yn ddcg

cufydd ei led—o'r dwyrain i'r gürllewin.

Feliy, trwy fod llcd y porth i'w chwanegu at

hyd y deml, yr ocdd ei holl hyd yn 70 o guf-

yddau.
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4 Ac efe a wnaeth i'r t fíenestri,

yn llydain oddifewn, ac yn gyfyng
oddiallan.

5 Ac efe a adeiladodd wrth fur yt ystafelloedd oddiamgylch mur y
t, yn nghylch y deml, a'r gafell

;

ac a wnaeth gelloedd o amgylch.
6 Yr ystafell isaf oedd bum cuf-

ydd ei lled, a'r ganol chwe chufydd
ei lled, a'r drydedd yn saith guíÿdd
ei lled : canys efe a roddasai atteg-

ion o'r tuallan i'r t oddiamgylch,
fel na rwymid y traiostiau yn mur
y t. ^

7 A'r t, pan adeiladwyd ef, a
adeiladwyd o gerig wedi eu cwbl
naddu cyn eu dwyn yno : fel na
chlybuwyd na morthwylion, na bwy-
ill, nac un oöeryn haiarn, yn y t,
wrth ei adeiladu.

Adn. 4. Ffenestrí] Neu agoriadau yn y
mur 1 oUwng i mewn awel a goleuni ; canys
ni ddywedir fod gwydr ynddynt ; yn llydain

oddifewn, ac yn gyfyng oddialtan—fel y
gwelir yn aml mewn hen gastelli ac eglwysi.

Neu, fel y mae Boothroyd yn ei ddarllen,
' ftenestri ag y gellid eu hagor neu eu cau.'

Adn. ò. Ac efe a adeiladodd wrthfur y t
ystafelloedd oadiamgylch] At wasanaeth yr
oÔeiriaid pan fyddent yn gweinyddu yn y
deml, Ue y cadwent eu dillad, a'r Uestri cy-

segredig
; yn nghylch y deml a'r gafell—sef

yn nghylch y cysegr a'r cysegr santeiddiolaf,

yr hwn a feddyUr yma wrth y ' gafell ;' ac

a wnaeth gelloedd oddiamgylch— Heb. 'a
wnaeth asenauf ac wrthynt y deaUa rhai

orielau, y rhai a amgylchent yr ystafeUoedd

rhagddywededig, ac a oeddynt yn angem'heid-

iol er mynedfa iddynt,

Adn. 6. Canys efe a roddasai attegion oV
tu allan i'r t oddiamgylch] Dywedir hyn
fel rheswm paliam yr oedd yr ystafeUoedd }ti

ymledu fel yr oeddynt yn esgyn, trwy fod y
mur yn cuUiau tuag i fyny, er gadael corbal

neu obenydd yn y mur i ddal trawstiau y
lloriau, yn Ue eu rhoddi mewn tyllau yn y mur.
Yr oedd mur y deml wedi ei adeiladu fel gris-

iau, pob gris neu obenydd yn gufydd o led ; ac

yr oedd y trawstiau a ddaUent y Uawr isaf yn
gorj)hwys ar yr ris isaf, a Uawr yr ail ystafell

ar yr aii ris, ac felly y drydedd, yr hyn ocdd

yn gwneyd yr ystafelloedd yn Uetach o gufydd
bob un o'r isaf i'r uwchaf. Fel hyn y gwneid
â mur y deml, rhag ei anuiharu ; ond ni ddy-

wedir dim am y niur allanol, yr hwn oedd yn
dal y pen araU i'r traw'stiau.

Adn. 7- Wedi eu cwU naddu cyn eu dwyn
yno] Fel nad oedd gan yr adciladwyr ddim
i'w wneyd ond eu gosod ar eu gilydd, heb swn
morthwylion nac un ofleryn haiarn i'wglywcd
yu y Ile. Gan fod y deml hon yn gysgod

eglur eglwys Crist ar y ddaear, yr oedd yr

auigylcliiad hwn yn arwyddo y dylai })ob pctli

gacl ei ddwyu yn mlaen yn yr adeilad ysbryd-
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8 Drws y gell ganol oedd ar yst-

lys deau y t; ac ar hyd grisiau

tröedig y dringid i'r ganol, ac o'r

ganol i'r drydedd.
9 Felly yr adeiladodd efe y t,

ac a'i gorphenodd ; ac a fyrddiodd

y t â thrawstiau ac ystyllod o

gedrwyda.
10 Ac efe a adeiladodd ystafell-

oedd wrth yr holl d, yn bum cuf-

ydd eu huchder : ac â choed cedr
yr oeddynt yn pwyso ar y t.

11 ^ A daeth gair yr Arglwydd
at Solomon, gan ddywedyd,

12 Am y t yr wyt ti yn ei adeil-

adu, os rhodi di yn fy neddfau i, a

gwneuthur fy marnedigaethau, a
chadw fy holl orchymynion, gan
rodio ynddynt; yna y cyflawnaf â
thi fy ngair a lefarais wrth Dafydd
dy dad.

13 A mi a breswyliaf yn mysg

ol hon heb swn cynhen, terfysg, nac j'-tnryson

;

ac fel yr oedd yn gysgod o eglwys Dduw yn y
nef, arwyddai nad oes un enaid i gael Ue yn
deml santaidd hòno, heb iddo yn gyntaf gael

ei barotoi jTna i'r lle dedwydd hwnw.
Adn. 8. Drics y gell ganoloedd ar ystlys

deau y t\ Yn g^yynebu tua'r deau ; canys
pan fo dyn yn edrych tua'r dwyrain, y mae y
pegwn deheuol ar y llaw ddeau iddo. Ac ar
iiyd grisiau tröcdig y dringid i'r ganol—sef
i'r rhes ganol o ystafelloedd ; a barna rhai fod

y grisìau hyn y tu allan i'r mur.
Adn. 9. Feily yr adeiladodd efe y t] Sef

y corfF allanol o hono, neu y muria» ; ac a
fyrddiodd y t—hjTiy yw, efe a osododd dô
-amo.

Adn. 10. Ac efe a adeiladodd ystafelloedd
wrth yr holl d] O'i amgylch, fei y gwelsom,
adn. 5, 6 ; yn bum cufydd eu huchder—ac
felly nid oedd y tair rhes nemawT dros 15 cuf-

ydd, neu hanner uchder y t, yr hwn oedd 30
cufydd, adn. 2. Yr oedd fel hyn ddigon o le

i'r ffenestri, y rhai yn debygol oeddynt uwch-
ben yr ystafelloedd hjTi, adn. 4.

Adn. 11. A daeth gair yr Arglwydd at
Solomon] NaiU ai raewn breuddwyd, fel yn
Gibeon, pen. iii. 5 ; neu ynte trwy enau rhyw
broíFwj'd.

Adn. 12. Am y tyrwyt tiyn eiadeiladu]
Dengys hyn mai nid yr un weledigaeth yw
hon a'r un a gryb\v)'I]ir pen. ix. 2, &c., fei y
tybia rhai ; canys ni chymerodd hòno le hyìi
ar ol cysegriad y deml, eithr dygwyddodd hon
tra yr oedd yn cael ei hadeiladu. Os rhodi
di y^fy neddfau i, Sfc.—yma y mae Duw yn
apailygu yr ammodau ar ba rai y cyflawnai èfe
ei adde^yid i Dafydd ; ac WTth'sicrhau iddo y
cyflawniad o honi ar ei ufydd-dod ef, y mae
yn eglur yn awgrymu y gwrthwyneb ar 'ei an-
nfydd-dod. Ni wnai ei holl drafferth ef a'i

bobl i godi y deml hon eu hesgusodi hwy rhag

meibion Israel, ac ni adawaf fy
mhobl Israel.

14 Felly yr adeiladodd Solomon
y t, ac a'i gorphenodd.

15 Ac efe a fyrddiodd barwydydd
yt oddifewn âg ystyllod cedrwydd,
o lawr y t hyd y líogail y byrdd-
iodd efe efâ choed oddifewn: byrdd-
iodd hefyd lawr y t â phlanciau o
ífynidwydd.

16 Ac efe a adeiladodd ugain cuf-

ydd ar ystlysau y t âg ystyllod
cedr, o'r llawr hyd y parwydydd :

felly yr adeiladodd iddo o fewn, sef
i'r gafell, i'r cysegr santeiddiolaf.

17 A'r t, sef y deml o'i flaen ef,

oedd ddeugain cufydd ei hyd.
18 A chedrwydd y t)' oddifewn

oedd wedi eu cerfio yn gnapiau, ac
yn flodau agored : y cwbl oedd
gedrwydd ; ni welid careg.

19 A'r gafell a ddarparodd efe yn

ufyddhau i ddeddf Duw, na'u hamddiff\-n
rhag ei famau cf os anufyddhäent. Yncî y
cyfíawnaf â thify ngaira lefarais wrthDa-
fydd dy dad—fcrwy Nathan y proffwj'd : gAnel

ar 2 Sam. vii. 12, Ì3.

Adn. 13. A mi a hreswyliafyn mysg mcib-
ion IsraeT] Yn y deml, fel y g^vnaeth)Tn yn
y babell ; ac ni adawaf fy mhobl Israeî—
nid ymbellhaf oddiwrthj'nt yn y wlíid dda a
roddais iddynt.

Adn. 14. Felly yr adeiladodd Solomon y
tÿ] Ar ol yr addewid hon gan Dduw, efe a
aeth rhagddo gyda'r gwaith yn fwy calonog
nag o'r blaen, nes iddo ei gwbl orphen.

Adn. 15. Ac efe afyrddiodd barwydyddy
t] Neu a wisgodd y muriau oddifewn âg cs-

tyllod cedrwydd, o'r llawT hyd y Ihgail, sef

hyd nen y t ; byrddiodd hefyd laior y t â
phlanciau o ffynidwydd—y rhai oeddynt )ti

dewach ac yn gryfach na'r cedrwydd.

Adn. 16. Felly yr adeiladodd iddo ofewn]
Sef fewn y gafell, }t hon oedd y cysegr
santeiddiolaf. Ymddengys oddiwTth ddiwedd
yr adnod hon mai y cysegr santeiddiolaf a
olygir wTth }t ' ugain cufydd ar ystlysau y t*
yn ei dechre hi ; ac • adeiladu' hwnw oedd ei

fyrddio âg estyllod cedrwydd fel y bjTddiwyd
y deml.
Adn. 17. A'r t, sef y deml oHflaen ef] O

flaen y cysegr santeiddiolaf, neu yn y naili ben
iddo ; oedd ddeugain cufydd ei hyd—ar ol

rhoddi 20 cufydd i'r cysegr santeiddiolaf, nid
oedd ond 40 cufydd ar ol ; canys 60 cufydd
oedd hyd y t oU, adn. 2.

Adn. 18. Wedi eu cerfio yn gnapiau]
Hirgrwn ar lun \vyau ; ac yn flodau agored
—fel rhos)Tiau Uawn d\vf ; ni îcelid careg^
trwy eu bod wedi eu gorchuddio oll àg estyll-

od cedrwydd.
Adn. Ì9. A'r gafeU] Sef y cysegr sant-

eiddiolaf ; a ddarparodd efe yn y t o fewn
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y t o fewn, i osod yno arch cyf-

ammod yr Arglwydd.
20 A'r gafell yn y pen blaen oedd

ugain cufydd o hyd ac ugain cufydd
o led, ac ugain cufydd ei huclider

:

ac efe a'i gwisgodd âg aur pur

;

felly liefyd y gwisgodd efe yr allor

o gedrwydd.
21 SoÌomon Tiefyd a wisgodd y t

oddifewn âg aur pur ; ac a roddes
farau ar draws, wrth gadwyni aur,

o flaen y gafell, ac a'u gwisgodd âg
aur.

22 A'r holl d a wisgodd efe âg
aur, nes gorphen yr holl d : yr
allor hefyd oll, yr hon oedd wrth y
gafell, a wisgodd efe âg aur.

23 •[[ Ac efe a wnaeth yn y gafell

ddau o gerubiaid, o bren olewwdd,
lioh im yn ddcg cufydd ei uchder.

24 A'r naill aden i'r cerub oedd
bum cufydd, a'r aden arall i'r cerub
oedd bum cufydd : deg cufydd oedd
o'r naill g\vr i'w adenydd ef hyd y
cr arall i'w adenydd ef.

25 A'r ail cerub oedd o ddeg cuf-

—sef yn y pen fíorllewinol iddo ; i osod yno
arch cyfammod yr Arglwydd—yr hon a
wnaethai Moscs er's mwy na 480 o flynydd-
oedd cyn hyn.
Adn. 20. A'r gafell i/n y pen hlacn oedd

ugain cufydd o hyd, (^•c.] Yr oedd ei hyd,

ei lled, a'i huchder, o'r un mesuriad. Fel hyn
yr oedd yr adeiLid oll o drì uchder, yn debyg
i 'rai o'n heglwysi ni : yr oedd y porth, fel

clochdy eglwys, yn 120 cufydd o uchder,

2 Cron. iii. 4 ; y cysegr, neu gorff yr adeilad,

yn 30 cufydd, adn. 2 ; a'r gafell santeiddiolaf,

fel cangholl eglwys, yn 50 cufydd. Ac efe à'i

gwisgodd âg aur pur—sef â Ùafnau o aur, yn
cyraedd i 600 talcnt, 2 Cron. iii. 8. Felly
hefyd y gwisgodd efe yr allor—sef allor yr
arogldarth.

Adn. 21. Ac a roddes farau ar draws
zvrth gadioyni aur] Naill ai fel addurn crog-

cdig, neu ynte fel math ar balis goreuredig i

amddiífyn y wabanlen ag oedd rhwng y ddau
gysegr,

Adn. 22. A'r holl d a wisgodd efe dg
aur] Nid yn unig y cysegr santeiddiolaf, ond
hefyd hoU gorff y deml ; ac hcfyd, fcl y tybia

rhai, yr hoÚ ystafelloedd perthynol iddi.

Adn. 23. Ddau o gerubiaid] Yr oedd y
rhai hyn yn wahanol i'r rhai aur a wnaed gan
Moses, ac yn llawer mwy na hwy. hren
olewwdd—Ileb. ' o bren olcw^ o ba rai yr

oedd amrai fathau hebhaw yr olewwdd ; megys
pinwydd, cedrwydd, &c. Toh un yn ddeg
cufydd ei uchder—neu yn agos i chwe llath.

Meddylir yn gyffredin fod y cerubiaid hyn yn
cael eu bwriadu i arddangos gweinyddion a
cliymdcithion Duw Isracl, sef yr angylion
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ydd : un feeur oc un agwedd oedd y
ddau gerub.
26 Uchder y naill gerub oedd

ddeg cufydd ; ac felly yr oedd y cer-

ub arall.

27 Ac efe a osododd y c»rubiaid
yn y t oddifewn: ac adenydd y
cerubiaid a ymledasant, fel y c^-
ffyrddodd aden y naill á'r ìiaill

bared, ac aden y cerub arall oedd
yn cyffwrdd â'r pared arall; a'u

hadenydd hwy yn nghanol y t oedd
yn cyffwrdd á'u gilydd.
28 Ac efe a wisgodd y cerubiaid

âg aur.

29 A holl barwydydd y t o am-
gylch a gerfiodd efe á cherfìedig /^
luniau cerubiaid, a phalmwydd, a ^
blodau agored ; o fewn ac oddiallan.

30 Llawr y t hefyd a wisgodd efe

âg aur oddifewn ac oddiallan.

31 ^ Ac i ddrws y gafell y
gwnaeth efe ddorau o goed olew-
wdd ; capan y drws a'r gorsingau
oedd bummed ran y pared.

32 Ac ar y ddwy ddor o goed

santaidd'; nid i gael eu haddoli eu hunain,

ond i ddangos mor fawr yw Ef, yr hwn yr
ydym ni yn ei addoli. Am y ccì'ubiaìdt

gwel ar Gen. iii. 24, ac Exod. xxv. 18.

Adn. 24—26. Deg cufydd oedd o'r naill

giòr i'îo adenydd ef, ^c.] Felly yr oedd aden-

ydd y ddau gerub yn llenwi holl led y t, yr
hyn oedd ugain cufydd, adn. 2.

Adn. 27. Ac efe a osododdy ceruhiaidyn

y t oddifewìi] Gyda'u gwynebau at y wahan-
ìen a'r cysegr, fel ag i edrych ar yr hwn a
ddeuai i mewn i'r cysegr santeiddiolaf, Ue yr

oedd yr arch, y drugareddfa, a'r cerubiaid

ereill ar y drugareddfa. Y mao yn debyg fod

y cerubiaid hyn yn scfyll ar y llawr, ac â'u

hadenydd yn cysgodi y cerubiaid ereill.

Adn. 28. Ac efe a loisgodd y ceruhiaid ûq
aur] Y rhai a wnaethid o bren ole\VT\-dá,

adn. 23.

Adn. 29. A cherfiedig luniau eeruhiaid]

Fel arwyddion o bresenoídeb yr angylion sant-

aidd, a'u hamddiffyniad o'r lle ; a phalmwydd
—yn arwyddion o'r fuddugoliaeth ar eu geiyn-

ion, yr hon y gallai Israel, wrth iawn addoli

Duw yn y Ile hwnw, ei dysgwyl ; o fewn ac
oddiallan—i'r wahanlen; scf yn y gafell

oddifewn iddi, ac yn y cysegr oddiallan iddi.

Adn. 30. Llaiur y i hefyd a îoisgodd efe

âg aur] Sef â llafnau tewion o aur, yn y gaféll

a'r cysegr, bob tu i'r wahanlen, Yr oedd hyn
yn cael ei wneuthur nid yn unig er addurn,

ond hefyd i arddangos y purdcb a'r santeidd-

rwydd rhodiad a weddai i bawb a sangent

gyntcddau t yr Arglwydd. Fcl hyn hefyd

yr arddanghosir hcolydd y Jerusalem nefol,

bat. xxi. 21.
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oleww)'dd y cerfiodd efe gerfiadau
ccrubiaid, a phalniwydd, a blodau
agored, ac îíJu gwisgodd âg aur, ac

a ledodd aur ar y cerubiaid, ac ar y
palmwydd.

33 Ac felly y gwnaeth efe i ddrws
y deml orsingau o goed olewwdd,
y rìiai oedd bedwaredd ran y pared.

34 Ac yr oedd y ddwy ddôr o goed
íf^midwydd : dwy ddaìen blygedig
oedd i'r naill ddôr, a dwy ddalen
blj^gedig i'r ddòr arall.

35 Ac efe a gerfiodd gerubiaid, a

plialmwydd, a blodau agored, ar-

nynt; ac sl'u gwisgodd âg aur, yr
liwn a gymhwyswyd ar y cerfiad.

36 ^ Ac efe a adeiladodd y cynt-

edd nesaf i mewn â thair rhes o
gerig nâdd, ac â rhes o drawstiau
cedrwydd.

Adn. 31. Ac i ddrws y gafell y gwnaeth
efe ddorau] Meddylir fod y drws hwn yn
gysgod Grist, fel y drws i'r eglwys ar y
ddaear, ac hefyd i'r nef, loan x. 9. Bummed
ran ypared—neu bedwar cnfydd.

Adn. 32. Gerfiadau cerubiaid] Yr un modd
a pharwydydd y t : gwel ar adn. 29. Ac a
ledodd aur ar y cerubiaid—sef dalenau ten-

euon o aur, digon teneu ac ystwyth i'w cy-

mhwyso yn berffaith ar y cerfiadau, adn. 3.5.

Adn. 33. Acfelly y gwnaeth cfe i ddriosy
deml] Trwy ;'r hwn yr eid i mewn o'r porth

i'r cysegr cyntaf ; orsingau o gocd olewiodd
—neu ystlys-byst o'r un defnydd a dorau y
gafell, adn. 31 ; bcdwaredd ran y pared—sof

pum cufydd, yr hyn oedd gufydd yn lletach

na gorsingau drws y gafell, adn. 31.

Adn. 34. Diuy ddalen hlygedig oedd i'r

naill ddôr] Yr oedd pob un o'r dorau hyn yn
ddwy ddalen, yn cau at eu gilydd yn y canol,

fel y maent yn aml yn ein hadeiladau ni ; ac

felly gellid agor un ddalen, neu y ddwy, vrrth

fyned i mewn.
Adn. 35. Ac efe a gerfiodd geruhiaid^ Sçc.]

Gwel ar adn. 29, 32.

Adn. 36. Ac efe a adeiladodd y cyntedd
nesaf i mewn] Sef cyntedd yr oíFeiriaid,

2 Cron. iv. 9, yr hwn oedd }n wahauol i'r

cyntedd mawr, lle y safai y bobl a ddeuent i

aijerthu a gweddio ; d thair rhes o gerig

nädd—y naill ar y llall ond odid ; ac â rhes

o drawstiau cedrivydd—yn uwchaf ar y cyfan.

Dywed rhai nad oedd y mur h.\\\\ uwchlaw tri

chufydd o uchder, yr hyn oedd yn ddigon
uchel i gadw y bobl allan, ac yn ddigon isel

iddynt allu gweled yr ofteiriaid yn oftrymu eu
haberthan, ac ymddyddan â hwynt dros y mur.
Adn. 37- Yn y bcdwaredd flwydiîyn]

deyrnasiad Solomon, y sylfaenwyd y deml

;

yn mis Zif—g\vel ar adn. 1.

Adn. 38. Àc yn yr unfed flioyddyn ar
ddeg] deyrnasiad Solomon, y gorphemuyd
y íj^ar ol iddo gael ei ddechreu yn y bed
waredd flwyddyn. Feìly meion sfiith mlyn-

3 D
'

37 ^ Yn y bedwaredd ílwyddyn

y sylfaenwyd t yr Arglwydd, yn
mis Zif

:

38 Ac yn yr unfed flwyddyn ar

ddeg, yn mis Bul, (dyna yr wythfed

mis,) y gorphenwyd y t, a'í hoU
ranau, a't holl berthynasau.

^

Felly

nieîím saith mlynedd yr adeiladodd

efe ef.

PENNOD YII.

EITHB, ei d ei hun a adeiladodd

Solomonmewn tair blynedd ar

ddeg, ac a orphenodd ei holl d.
2 % Efe a adeiladoddd coedwig

Libanus, yn gan cufydd ei hyd, ac

yn ddeg cufydd a deugain ei led, ac

yn ddeg cufydd ar hugain ei uchder,

ar bedair rhes o golofnau cedrwydd,

edd yr adeiladodd efe ef-—yn briodol, saith

mlynedd a chwe mis ; canys dechreuw\-d ef

yn mis Zif, yr hwn oedd yr ail o'r flwyddyn

gysegredig ; a gorphenwyd ef yn mis Bid., yr

hvra oedd yr wythfed: ond y mae yr ys-

grythyr yn gyffredin, fel y gwelsom yn fynych,

yn adrodd ffeithiau mewn rhif cricn : gwel ar

2 Sam. V. 4. Nid rhyfedd i'r gwaith hwn gy-
meryd i fj-ny gymaint o amser i'w orphen,

pan yr ystyriom y cynteddau, y celloedd, yr
ystafelloedd, y corfiadau, y goreuriadau, &c., y
rhai oedd}Tit i'w gwneuthur gyda'r fath ofal

a manylwch, yn chwanegol at gorff y deml.
Os bu agos holl wr Asia am 220 o flynyddau
yn adeiìadu toml Diana yn Ephesus, ac os bu
300,000 wr am 20 ml}Tiedd yn adeiladu
un o feraon yr Aiô't, fel y dywed Pliny, nid
rhyfedd i woision Solomon fod saith mlynedd
a hanner yn adoiladu teml mor fawreddog a
gogoneddus a'r un a ddarluniwyd uchod.

PEN. VII. Adn. 1. Eithr eid \i hun a
adeiladodd efe mewn tair blynedd ar ddeg']

Trwy fod ganddo ond odid lawer llai o weith-
wyr Mrtho. G^raaoth hiwer mMy o frys i or-

phen t yr Arglwydd nag a 'wnaeth i orphen
ei d ei hun, yr hyn a ddengys fod ei ofal ef
}n fwy am ogoniant yr Arglwydd nag am ei

anrhydedd ei hun. Ac }"mddengys na dde-
chreuodd efe adeiladu ei d ei hun nes iddo
orphen t Dduw ; canjs dywcdir ei fod ugain
mlynedd wrth y ddau, pen. ix. 10, 2 Cron.
viii. 1.

Adn. 2. Ufe a adeiladodd d coedwig Li-
banus] Hebíaw y deml, ei d ei hun, a th
merch "l'harao, adn. 8. Gelwir hwn yn 'd
coed-\rig Libanus,' nid am ddarfod ei adeiladu
ar fynydd Libanus yn ngogledd eithafywlad ;

ond am iddo gael ei adoiladu o gedrwydd Li-
banus, neu mewn coedwig neu ai' fryn c}-ôelyb

i Libanus. Ei fod yn agos i Jerusalem, ac
nid ar fynydd Libanus, a ymddengys j-pi am-
Iwg pan jr ystyrioui mai yno yr oedd ' gorsedd
barn,' adn. 7, vr hon at oodd vn angenrheidiol
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a thrawstiau cedrwydd ar y colofnau.
3 Ac efe a dôwyd â chedrwydd

oddiaruodd ar y trawstiau oedd ar y
pum colofn a deugain, pymtheg yn
y rhes.

4 Ac yr oedd tair rhes o ífenestri,

goleu ar gyfer goleu, yn dair rhenc.
5 A'r hoU ddrysau a'r gorsingau

oedd jsgwsir,felly yr oedd y ífenestri;

a goleuar gyfer goleu, 7/72,dairrhenc.

6 ^ Hefyd efe a wnacth borth o
golofnau, yn ddeg cufydd a deugain
ei hyd, ac yn ddeg cufydd ar hug-
ain ei led : a'r porth oedd o'u blaen
hwynt ; a'r colofnau ereill a'r swm-
erau oedd o'u blaen hwythau.
7 ^ Porth yr orseddfa hefyd, yr

hwn y barnai efe ynddo, a wnaeth
efe yn borth barn : ac efe a wisgwyd
â chedrwydd o'r naill g\vr i'r llawr
hyd y llall.

8 [[ Ac 'í'w d ei hun, yr hwn y
trigai ynddo, yr oedd cyntedd arall

o fewn y porth o'r un fath waith.

iddi fod yn agos at ei drigle arferol ef. Yn
gan cufydd ei hyd—yr oedd hyd a lled y t
\\\m yn llawer mwy nag eiddo y deml : nid
oedd ond rhyw nifer o ofteiriaid i fyned i'r

deml ; eithr i hwn âi teulu Solomon, ei lys-

wyr a'i bendefigion, cenadau oddiwrth fren-

hinoedd pelleuig, gweision milwraidd Solo-

mon, a phawb a feddent ryw neges ato ef ; ac
yr oedd yn ofynol cael lle helaeth i'w cynwys.
Ar bedair rhes o yolofnau cedrwydd—y rhai

a gynalient yr adeilad, a rhwng y rhai yr oedd
rhodfeydd cyfleus.

Adn. 3. Pymtheg yn y rhes] Felly yn yr
ail esgynfa hon nid oedd ond tair rhes o golofn-

ftu, y rhai oeddynt ddigonol er addurn i'r ail,

ac er cynaliad i'r drydedd esgynfa • a gallwn
gasglu oddiyma fod triugain o golofnau oddi-

tanodd, neu bymtheg yn mliob rhes o'r pedair,

adn. 2.

Adn. 4. Ac yr oedd tair rhes o ffenestri\

Sef un rlies i'r llawr, un i'r lloftt gyntaf, ac un
i'r ail lofft

; goleu ar gyfer goleu—neu ffe-

nestr ar gyfer ffenestr yn y tair rhes, bob ochr.

Adn. 5. A'r holl ddrysau a'r gorsingati]
Neu y pyst, ocdd ysgioâr—o'r un hyd a Ìlod

;

ac yr oedd yr hoU ftenestri hefyd yn ysgwâr.
Adn. 6. Ilefyd efe a wnaeíh borth o gol-

ofnau] Hyny yw, yn cael ei gynal gan amrai
golofnau. Lle i liarddu y fynedta i'r tÿ oedd
hwn, ac i'r gwarchawdlu a'r gweinyddion
brenhinol aros neu rodio ynddo tra y byddai y
brenin yn y t; A'r porth oedd o'u blaen
hwynt—sef o flaen colofnau y t mawr ag a
souiwyd am dano uchod.
Adn. 7. Porth yr orseddfa hefyd] Sef yr

orsoddfainc fawr o ifori, pon, x. Ì8; yr hion

y barnai efe ynddo— pan ddygid achosion
i'w penderfynu ganddo ; a wisgwyd â cìiedr-

wydd ú'r naiLl gr i'r llator hydy llalt—
Heb. ' o lawr hyd lawr,' sef o'r llâwr isaf liyd
lawr y lloíft uwchben,
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Gwnaeth hefyd d i ferch Pharao,
yr hon a briodasai Solomon, fel y
porth hwn.

9 Hyn oll oedd o feini costus,
wedi eu naddu wrth fesur, oJu lladd
â llif, oddifewn ac oddiallan, a hyny
o'r sylfaen hyd y llogail ; ac felly
o'r tuallan hyd y cyntedd mawr.

10 Ac efe a sylfaenesid â meini
costus, â meini mawr, â meini o
ddeg cufydd, ac â meini o wyth
cufydd.

11 Ac oddiarnodd yr oedd meini
costus, (wedi eu naddu wrth fesur,)

a chedrwydd.
12 Ac i^r cyntedd mawr yr oedd
amgylch, dair rhes o gerig nâdd,

a rhes o drawstiau cedrwydd, i

gyntedd t yr Arglwydd oddifewn,
ac i borth y t.

13 ^ A'r brenin Solomon a an-
fonodd ac * a gyrchodd Hiram o
Tyrus.

14 Mab gwraig weddw oedd hwn

Adn. 8. Ac i'w d ei hun] Tr b-wTi y
soniwyd am dano yn adn. 1 ; yr oedd cyntedd
arall o fewn y porth—sef rhwng y porth

a'r t, yr hwn a elwir o ganlyniad y ' cyntedd
canol,' 2 Bren. xx. 4. Gwnaeth hefyd dý i

ferch Pharao—allan o ddinas Dafydd, 2 Cron.
viii. 11. Hwn oedd y trydydd t a adeilad-

odd efe, heblaw y deml. Y cyntaf oedd palas

Solomon, adn. 1
;
yr ail oedd t coedwig Li-

banus, neu borth barn ; a'r trydydd oedd yr
harem, neu ystafelloedd y benywod, at yr hwn
y cyfeirir yma.
Adn. 9. Hyn oll oedd o feini costus] Sef

y tri th uchod a'r deml ; wedi eu naddu
wrth fesur—i gyfateb yn gywir i'w gilydd

;

a'u lladd â llif—Saes. ' eu llifio â llif,' fel y
gellid e\i caboli yn liawddach ; oddifewn ac
oddiallan—tu fewn i'r adeiladau, Ue y gwisgid
hwynt â chedrwydd, yn gystal a'r tu allan

;

o'r sylfaen hyd y llogail—neu hyd y crib.

Adn. 10. Ac efe] Seft merch Pharao, am
yr hwn y soniwyd ddiwecídaf, adn. 8 ; a syl-

faenesid â meini costus—yr un fath a sylfaeni

y deml, pcn. v. 17.

Adn. 11. Ac oddiarnodd yr oedd meini
costus] Nid yn unig yn y sylfan, ond hefyd
yn yr oruwchadeiladaeth hyd y bargod.

Adn. 12. Ac i'r cyntedd mawr] Perthyn-
oli d Solomon, adn 8; yr oedd o amgylch
dair rhes o gerig nâdd—y naill ar y llall, a

rhes drawstiau cedrwydd yn uwchaf oU, neu
ynto yn orchudd i'r meini oddifewn, fel y
tybia rhai ; igyntedd t yr Arglwydd—neu,

yn hytrach, fel i gyntedd t yr Arglwydd,
pen. vi. 3G ; ac i borth y t—sef t Solomon.
Adn. 13. A gyrchodd Iliram o Tyrus]

Nid llirain brenin Tyrus, ond gôf pres cywr-
ain o'r un enw ag ef, ac o'r un Ue.

Adn. 14. Mab gioraig weddio oedd hion o

Iwyth Naphtali] Yn 2 Cron. ii. 14, dywedir
luai ' gwraig o ferchcd Dan' ocdd hon ; ond
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o Iwyth Naphtali, a'i dad yn \vr o

Tyrus : gôf pres î/cZoeí^(Z e/e; allawn
ydoedd o ddoethineb, a deall, a gwy-
bodaeth, i weithio pob gwaith o bres.

Ac efe a ddaeth at y brenin Solomon,
ac a weithiodd ei holl waith ef.

15 Ac efe a fwriodd ddwy golofn
o bres ; deunaw cufydd oeäd uchder
pob colofn ; a llinyn o ddeuddeg
cufydd a amgylchai bob un o'rddwy

.

16 Ac efe a wnaeth ddau gnap o

bres tawdd, i'w rhoddi ar benau y
colofnau

;
pum cufydd oeäd uchder

y naill gnap, a phum cufydd uchder
y cnap arall.

17 Efo a wnaeth rwydwaith, a
phlethiadau o gadwynwaith, i'r

cnapiau oedd ar ben y colofnau

;

saith i'r naill gnap, a saith i'r cnap
arall.

18 Ac efe a wnaeth y colofnau, a
dwy res o bomgranadau o amgylch
ar y naill rwydwaith, i guddio y

yma, ' o Iw-yth Naphtali.'' Gall mai brenin

Tyrus, yr liwn a lefarai yn 2 Cron., a wnaeth

y camgymeriad, trwy gymysgu y ddau Iwyth;
neu dichon ei bod hi o Ìwyth Naphtali o du oi

thad, ac o Iwyth Dan o du ei mam, fel ag y
gellid ei galw ar enw y naiU neu y llall. A'i
dadyn wr o Tyrus—pan yu fyw ; hyny yw,
yno y bu efe byw a marw. Góf pres ydocdd
efe—ac yn medru gweithio hetyd meMTi aur,

arian, haiarn, cerig, coed, porfFor, ghìs, llian

main, ac ysgarlad, 2 Cron. ii. 14 ; eithr ei fedr-

usrwydd mewn pres yn unig a grybwyllir
yma, gau mai am ei waith pres y sonir.

Adn. 15. Ac efe a fwriodd'\ Hyny yw, a
foldiodd neu a doddodd ; ddioy golofn o hres

—yn gau oddifewn, Jer. lii. 21 ; deunaio cuf-
ydd oedd uchderpoh colofn—yn 2 Cron. iii.

15, dwedir fod y colofnau hyn yn 35 cufydd
o uchder, yr hyn ond odid a gyfeiria at uchder

y ddwy yn nghyd heb eu gwadnau, tra y mae
uchder pob un yn cael ei roddi yma gyda'i
gwadn hanner cufydd- A lliìiyno ddeu-
ddeg cufydd a amgylchai hoh un—hyny yw,
yr oedd pob un yn 12 cufydd o amgylchedd,
ac oddeutu 4 cuíydd o dryfesur.

Adn. IG. Ac efe a wnaeíh ddau gnaj? o
bres tawdd] I fod fel coron addurna\\i ar bon
pob un, adn. 41 ; ^Jum cufydd oedd uchder y
naül gnap—yn 2 Bren. xxi. 17, dywedir mâi
tri chufydd oedd uchder y cnap ; ond y mae
yn dcbyg fod yr addumiadau a grybwyllir yu
adn. 17 yn gynwysedig yn y pum cufydd yn
yr adnod hon, tra na fesurir dim ond y cuap-
iau moelion yn 2 Bren.

Adn. 17. Ac efe a umaeth rioydwaith, a
phlethiadau o gadtoyìiioaith] Yu addurn i'r

cnapiau ar benau y colofuau.

Adn. 18. Dwy res o homgranadau'] Sef
Ihmiau yr afalau peraidd hyny, y rhai ocdd-
ynt hefyd ar odi-e gwi'sg yr archofleiriad, Eiod.
xxviii. '33, 34.

cnapiau oedd uwchben ; ac felly y
gwnaeth efe i'r cnap at'all.

19 A'r cnapiau y rhai oedd ar y
colofnau oecZfZo waithlili, yn y porth,
yn bedwar cufydd.

20 Ac i'r cnapiau ar y ddwy go-
lofn oddiarnodd, ar gyfer ý canol,

yr oedd ]}omgranadau, y rhai Oíìdd

wrth y rhwydwaith ; a'r pomgran-
adau oedd ddau cant, yn rhesi o am-
gylch, ar y cnap arall.

21 Ac efe a gyfododd y colofnau
yn rnhorth y deml : ac a gyfododd

y golofn ddcau, ac a alwodd ei henw
hi Jachin ; ac efe a g^^fododd y go-
lofn aswy, ac a alwodd ei henw hi
Boaz.

22 Ao ar ben y colofnau yr oedd
gwaith lili. Felly y gorphényd
gwaith y colofnau.

23 ^ Ac efe a wnaeth fôr tawdd,
yn ddeg cufydd o ymyl i ymyl : yn
grwn oddiamgylch, ac yn bum cuf-

Adn. 19. waith liìí\ Ilyny yw, yr oedd
llun y blodau hyny Medi ei weithio ar y cnap-

iau hyn
; yn y porth—lle y codwyd y colofn-

au hyn, adn. 20 ; neu \fel yr ocdd yn y
])orth ;' yn bcdwar cufydd—canys yr oedd
Ìiyd y cna])iau a'u haddurniadau oll yn bum
cufydd.

Àdn. 20. A'r pomgranadau oedd ddau
cant] Yn ddwy res ar bob cnap, o gant )ti

mhob rhes, yr îiyn a v>-nai 400 rhwng y ddau
gnap, fel y dywedir yn adn. 42, a 2 Crou. iv.

13. Yn "Jer! lii. 23, dywedir nad oedd ond 9G
bomgranadau ar yr ystljs, cr fod yno gant o

amgyhh yn mliob rhes ; ac felly rhaid fod

pedair yn guddiedig o bob rhes, ond odid gan

y mur neu yn y conglau.

Adn. 21
.

' Ac efc'] Sef Solomon, a gyfododd
y coìofnau yn mhorth y dcml—nid i fod yn
gynaliaeth i unrhyw beth, ond i fod yn ar-

wyddocaol i'r addolwyr a gyrchent yno. Ac
a ahcodd ci hcmo hi Jachin—yr hyn a ar-

wydda, f.fe a GAi)ARxnA ; Boaz—me>vn
^Er^Tir. Felly yr oedd y colofnau hyn, trwy
eu cadernid a'u diysgogrwydd, yn gysgodau
o'r north hwnw ag oedd yn Nuw i aniddiffyn

a diogolu ei dcml a'i bobl, os byddent hwy yn
wyliadwrus i gyflawni yr ammodau a ofynid

ganddo ef oddiwrthynt hwy ; ac yr oedd eu
hcnwau yn coft'àu yn wastadol i'r ofteiriaid a'r

addolwyr a gyrchent yno, niai yn yr Arglwydd
yn unig yr ooddynt i ymddiried, ac nid yn-
ddynt eu hunain na'u seremoníau.

Àdn. 22. Gwaith lili] Fel y crybwylhwd
adn. 19.

Adn. 23. Ac efe a wnaethfór taicdd] Sef
llestr maA^r o bres toddodig, yr hwn, ar gyfrif

y corft" mawr o ddwfr a gyn^\ysid ynddo, a

elwir yn ' fôr.' Yn y tabornatl yr ocdd noe
bros at wasanaoth yr ofl'eiriaid, Exod. xxt.

18, a xxxYÌii. 8 ; oud trwy fod yr ofìWrinid n"r

aboithau yn amlach vu awr, g\vnai.'í!i Hiram v
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ydd ei uchder ; a llinyn o ddeg cuf-

ydd ar hugain a'i hamgylchai oddi-

amgylch.
24 A chnapiau a'i hamgylchent ef

dan ei ymyl o amgylch, deg mewn
cufydd oedd yn amgylchu y môr o

amgylch : y cnapiau oedd yn ddwy
res, wedi eu bwrw pan fwriwyd
yntau.

25 Sefyll yr oedd ar ddeuddeg o

ychain ; tri oedd yn edrych tua'r

gogledd, a thri yn edrych tua'r gor-

Uewin, a thri yn edrych tua'r deau,

a thri yn edrych tua'r dwyrain : a'r

môr arnynt oddiarnodd, a'u penau
ol hwynt oll o fewn.

26 Ei dewder hefyd oedd ddyrn-
fedd, a'i ymyl fel gwaith ymyl cwp-
an, a blodau lili : dwy fìl o bathau a
anai ynddo.

27 ^ Hefyd efe a wnaeth ddeg o

ystolion pres
;
pedwar cufydd oedd

hyd pob ystôl, a phedwar cufydd ei

lled, a thri chufydd ei huchder.
28 A dyma waith yr ystolion

;

ystlysau oedd iddynt, a'r ystlysau
oedd rhwng y delltenau.

ddyfrgist fawr hon MTth orchymyn Solomon.

Yn ddeg cufydd—o dryfesur, yr hyn oedd
oddeutu chwe llath ; ac o 5 cufydd o ddyfn-

der, a 30 o amgjdchedd.
Adn. 24. A chnapiau a'i hamgylchent ef

dan ei ymyl\ Ar lun ychain, 2 Cron. iv. 3

;

yn ddwy res—a chan fod pob rhes yn 30 cuf-

ydd hyd, a bod deg o'r cnapiau hyn yn mhob
cufydd, yr oedd y llestr mawr hwn yn cynwys
COO o'r lluniau hyny yn y cyfan ; lüedi eu

"bwrw panfwriioyd yntau—ac felly yr oedd

y cwbl yn un cyfanwaith.

Adn. 25. Sefyll yr oedd ar ddeuddeg o ych-

ain] bres cyíanwaith, yr hyn oedd yn angen-

rheidiol i gynal y fath bwysidirfawr ; amedd-
ylir fod y d-wfr yn cael ei oUwng trwy enau yr

ychain hyn. Tri oedd yn edrych tuaW gog-

ledd—a'r pegwyni crciU ; ac feUy yr oeddynt

yn gwynebu ar bob rhan o wlad Israel, a thua

phedwar parth y byd. MeddyHa rliai fod y
môr tawdd yn arwyddo yr iachawdwriaeth

fawr a'i bendithion, a bod yr ychain yn ar-

wyddo gweinidogion yr efengyl, yn enwedig y
deuddeg apostol, y rhai a garient yr efengyl i

bedwar ban byd.

Adn. 26. l)wy fd o hathau a anai\ Neu a

gj'nwysid ynddo. Yr oedd bath yn cynwys
oddeutu 8 galwyn, ac yr oedd dwy fd o bath-

au yn cynwys oddeutu 414 o farilau. Ym-
ddengys oddiwrth 2 Cron. iv. 5, y derbyniai

efe dídr mil o bathau, ond ei íeuwi at yr

ymyl : ond y mae yn debyg nad arferent

wncyd hyny, rhag i'r gwynt ei chwythu ef

drosodd ; ac mai dioy fd ocdd y jnesur a

gedwid ynddo yn gyíTrediu. Oud gan i ail Iyfr
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29 Ac ar yr ystlysau oedd rhwng
y delltenau, yr oedd llewod, ychain,

a cherubiaid ; ac ar y dellt yr oedd

ystôl oddiarnodd ; ac odditany llew-

od a'r ychain yr oedd cysylltiadau o

waith tenau.

30 A phedair olwyn bres oedd i

bob ystôl, a phlanciau pres ; ac yn
eu pedair congl yr oedd ysgwyddau,
iddynt : dan y noe yr oecld ysgwydd-
au, wedi eu toddi ar gyfer pob cy-

sylltiad.

31 A'i genau oddifewn y cwmpas,
ac oddiarnodd, oedd gufydd ; a'i

genau hi oedd grwn, ar waith yr
ystôl, yn gufydd a hanner : ac ar ei

hymyl hi yr oedd cerfìadau, a'i hys-
tlysau yn bedwar ochrog, nid yn
grj^nion,

32 A'r pedair olwyn oedd dan yr
ystlysau, ac echelau yr olwynion yn
yr ystôl ; ac uchder pob olwyn yn
gufydd a hanner cufydd.

33 Gwaith yr olwyniou Jiefyd oedd

fel gwaith olwynion mèn ; eu hech-
elau, a'u bothau, a'u camegau, a'u

hadenydd, oedd oll yn doddedig.

y Cronicl gael ei ysgrifenu ar ol y caethiwed

Babilonaidd, dichon mai at y bath Babilon-

aidd y cyfeirir yno, yr hw^n a aUai fod yn Uai

un ran o dair na'r bath luddewig, fel yr
oedd eu cufydd yn Uai o dair modfedd, 2 Cron.

iii. 3. Eithr y mae y Targum yn cysoni y
ddau le . trwy ddywedyd, ' Efe a dderbyniai

3,000 bath o sych-fesur, ac a ddaUai 2,000 o
wlyb-fesur.'

Adn. 27. Uefyd efe a lonaeih ddeg ystol'

ionpres] I ddal y deng noe bres, adn. 38.

Adn. 28. Ystlysau oedd iddynt] Neu fath

ymylwaith o'u hamgylch, beth yn uwch na
g\vyneb yr ystôl, i gadw y noo yn ddiogel

ami. IJelltenau—neu golofnau syth bres

i'w sicrhau.

Adn. 29. Yr oedd lîewod, ychain, a cher-

ubiaid] Sef Uuniau y creaduriaid hyny, nid
yn unig er addurn, ond hefyd i fod yn ar-

wyddluuiau hyfder, diwydrwydd, ac ysbryd-
olrwydd meddwl gweinidogion crefydd : gwel
ar Dat. iv. 7.

Adn. 30. A phedair olwyn hres oeddi hob
ystôl] Trwy y rliai y gaUai yr ystoUon a'r

noeau gael eu symud le i ìe fel y byddai
achos ; a phlanciau pres—ar hyd y rhai eu
symudid.

Adn. 31. AH genau] FcUy y gclwir
gwyneb yr ystôl, yr liwn oedd yn geuol i ddal

y noo ; oddîfewn y cwmpas—sef tufewn i'r

ystlys aUanol, adn. 28; ocdd gifydd—hyny
oedd dyfndcr y genau neu y ceuedd, yr hyn
oedd yn ddigouol i gadw y noc yn ddiysgog
oddifewn ; a'i genau Id oedd grwn—oddi-

fewn, cr fod y tuaUan yn bcdwar-ochrog.
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34 Ac yr oedd pedair ysgwydd
\vTth bedair congl pob ystôl: o'r

ystôl yr oedd ei hysgwyddau hi.

35 Ac ar ben yr ystôl yr oedd
cwmpas o amgylch, o hanner cufydd
o uchder ; ar ben yr ystôl hefyd yr
oedd ei hymylau a'i thaleithiau o'r

un.
36 Ac efe a gerfiodd ar ystyllod

ci hymylau hi, ac ar ei thaleithiau

hi, gerubiaid, llewod, a phalmwydd,
wrth noethder pob un, a chysyllt-

iadau oddiamgylch.
37 Fel hyn y gwnaeth efe y deg

ystôl : un doddiad, un fesur, ac un
agwedd, oedd iddynt hwy oll.

38 ^ Gwnaeth hefyd ddeng noe
bres : deugain bath a ddaliai pob
noe ;

yn bedwar cufydd bob noe ; ac

un noe ar bob un o'r deg ystôl.

39 Ac efe a osododd bum ystôl ar

ystlys ddeau y t, a phump ar yr
ystlys aswy i'r t : a'r môr a osododd
efe ar y tu deau i'r t, tua'r dwyr-
ain, ar gyfer y deau.
40 "^ Gwnaeth Hiram hefyd y

noeau, a'r rhawiau, a'r cawgiau : a

Hiram|aorphenodd wneuthur yr holl

Adn. 32. A'r pedair ohoyn oedd dan yr
ystlysau] Sef dwy olwyn dan un ystlys, a

dwy ar eu cyfer dan yr ystlys arall.

Adn. 33. Fel gtoaith olwynion mhi\ Oran
Uun eu liamrywiol ranau, ond yn unig eu bod
wedi eu toddi oU yn un darn.

Adn. 34. O'r ystôl yr oedd ei hysgwydd-
au hi\ Nid yn unig o'r un defnydd, ond o'r

un darn, sef wedi eu toddi pan doddwyd
hithau.

Adn. 35. Ei hymylau a'i thaleithiau'] Yr
un rhai ond odid ag a elwir yn ystlysau a
delltenau yn adn. 28, 29.

Adn. 3G. Wrthnoethderpobun] Saes. 'yn

ol cymesur pob un,' neu eu cyfartalwch i'w

gilydd, rhai yn fwy, a rhai yn ìlai.

Àdn. 37. Fel hyn y gicnaeth efe y deg
ystôl] Yr oeddynt oll wedi eu bwrw i'r un
fold, ac felly yr oeddynt oll o'r un llun a'r un
inaintioli.

Adn. 38. Gionaeth hefyd ddeng noe hres]

Y rhai oeddynt i sefyll ar yr ystolion cry-

bwj'lledig ; deugain b'ath a d'daliai pob un—
yr hyn oedd yn 320 o alwj-ni, neu oddcutu 9
barilaid, gwel ar adn. 26 ; yn bedwar cufydd— dryfesur, neu ddeuddeg o amgylchedd.
Adn. 39. Ac efe a osododd bíim ystôl ar

ystlys ddeau y t] Yn y cyntedd llo yr oedd
yr ofleiriaid yn gweinyddu, ar gyfer y pump
ag oeddynt ar yr ystlys aswy ; aW môr a
osododd ar y tu deau—sef yn nghr deau-
ddwyrain y cyntedd, lle yr oedd jtt oflrymau
yn cacl eu parotoi.

Adn. 40. Gionaeth Iliram hefýd y noêau]
Nid y deg a grybwyllwyd o'r blaen, 'fel y dy

waith, yr hwn a wnaeth efe i'r bren-
in Solomon, yn nh yr Arglwydd.

41 y ddwy golofn, a'r cnapiau
coronog y rhai oedd ar ben y ddwy
golofn ; a'r ddaurwydwaith, i gudd-
io y ddau gnap coronog oedd ar ben
y colofnau

;

42 A phedwar cant o bromgran-
adau i'r ddaurwydwaith, dwy res o
bomgranadau i un rhwydwaith, i

guddio y ddau gnap coronog oedd
ar y colofnau

;

43 A'r deg ystôl, a'r deg noe ar
yr ystolion

;

44 Ac un môr, a deuddeg o ych-
ain dan y môr

;

45 A'r crochanau, a'r rhawiau,
a'r cawgiau ; a'r holl lestri a wnaeth
Hiram i'r brenin Solomon, i d yr
Arglwydd, oedd o bres glocw.

46 Yn ngwastadedd yr lorddon-
cn y toddodd y brcnin hwynt mewn
cleidir, rhwng Succoth a Sarthan.
47A Solomon a beidiodd â]}liwyso

jY holl lcstri, o herwydd eu Huos-
ogrwydd anfeidrol hAvynt : ac ni
wybuwyd pwys y prcs chwaith.
48 A Solomon a wnaeth yr holl

wed Jarchi, eithr y rhai a clwir crochanau,
2 Cron. iv. 11 ; ond gwcl isod; o'r rhawiau
—i godi lludw allor y poeth-oftrwm ond odid
i'r crochanau hyny; a'r caicgiau—i ddal
gwaed yr aberthau.

Adn. 41—45. I' ddwìf goìofn, ^c] Yr
adnodau hyn a gynw^-sant ailadroddiad o'r

pethau a wnaethai líiram, ar y rhai y sylwas-
om uchod ; a'r crochanau—yr un rhai ag a
elwir noeau, adn. 40, fel y tybia llawer ; eithr

barna ereill mai llestri oeddynt i ferwi damau
o'r aberthau hedd, y rhai a renid rhwng yr
offeiriaid a'r oftrymwyr, ac a fwyteid gerbron
yr Arglwydd.

Adn. 40. Yn ngwastadedd yr lorddonen

y toddoddy brenin hirynt] Lle )t oedd digon-

cdd glai priodol i -wneuthur mohliau at y
fath waith ; rhwng Succoth a Sarthan—yr

oedd Succoth yn rhandir Gad, o du y dwyrain
i'r lorddonen ; a Sartlian yn rhandir Manasse,

du y gorllewin iddi. Ni ddywedir yn mha
ochr i'r lorddonen yr oedd y tawddU» hwn ;

ond gallwn feddwl mai yr ochr orlle\^inol iddi,

i arbed y drafterth o ddwyn y pethau trymion

hyny dros yr lorddonen ar ol eu gorphen. Yr
oedd o Sarthan i Jerusalem oddeutu 45 o

filldiroedd.

Adn. 47. A Solomon a beidiodd â phiryso
yr holl lestri] Yn c\Tiwys hefyd y colofnau,

ou cnapiau, a'u haddurniadau ; herwydd cu
lluosogrwydd onfeidrol—neu ddiifa\\T. Enw-
ir amrai bethau a wnaeth efe yn 2 Ci-on. iv., y
rhai ni eimir yma ; a gaUwn foddwl nad enwir

y cwbl yno chwaith. Ond er fiod eu Uuosog-

rwrdd yn fawr, vr ocdd eu pwvsau vn f\vv.
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ddodrefn a hertliynaí i d yr Ar-
glwydd : yr allor aur, a'r bwrdd
aur, yr hwn yr oedd y bara gosod
arno

;

49 A phum canwyllbren o'r tu

deau, a phump o'r tu aswy, o flaen

y gafell, yn aur pur ; a'r blodau,
a'r llusernau, a'r gefeiliau, o aur

;

50 Y phiolau liefyd, a'r salltring-

au, a'r cawgiau, a'rilwyau, a'r thus-
erau, o aur coeth ; a bachau dorau
y t, o fewn y cysegr santeiddiaf, a
dorau t y deml, oedd aur.

51 Felly y gorphenwyd yr holl

waith a wnaeth y brenin Solomon i

d yr Arglwydd. A Solomon a
ddyg i mewn yr hyn a gysegrasai

Adn. 48. A Solomon a wnaeth yr holl

ddodrefn a herthynai i d yr Arglwydd] Y
rhai a enwir isod, ac a berthynent i gysegr y
t, ac nid i gyntedd a phorth y t, fel y gwnai

y llestri pres uchod
; yr allor aur—sef allor

yr arogldarth, yr hon oedd o gedrwydd wedi ei

gwisgo âg aur, pen. vi. 20 ; a'r hwrdd aur—
sonii am ddeg o fyrddau yn 2 Cron. iv. 8, y
rhai a ehvir oll yn 'fyrddau y bara gosod' yn
1 Cron. xxviii. IG : gwel ar Exod. xxv. 23.

Adn. 49. A phum canwyllhren d'r tu deaii]

Ar gyfer y pump o'r tu aswy, i gyfateb i nifer

y byrddau. Ni wnaeth Moses ddim ond un
canwyllyr yn y tabernacl, tra y mae yma
ddeg ; i arddangos cynydd goleuni y gwirion-

edd cysegredig, yn gystal ag i roddi mwy o

oleuni mewn cysegr mwy. jiaen y gafell
—neu y cysegr santeiddiolaf. Tybia yr ludd-
ewon fod yr hen ganwyllyr a wnaethai Moses
yno yn y canol, a'r deg hyn yn ddwy res, un
o bob tu iddo : gwel ar Exod. xxv. 3^1—38.

A'r gefeiliau—i godi y wic o'r olew i'r Uus-

emau.
Adn. 50. Yphiolau'] T gadw olew i'r Uus-

crnau; a'r salUringau—neu y gleiniadurau,

i lanhau wic neu babwyryn y llusemau ; a'r

caiogiau—i ddal dwfr y taenclliad, yn nghyda
gwacd yr aberthau, yr hwn a ddygid weithiau

i'r cysegr, o'r rliai yr oedd cant, 2 Cron. iv. 8 ;

a'r Ihoyau—i godi yr olew neu y thus ; «'r

thuserau—i losgi yr arogldarth ynddynt ; a
bachau dorau y t—sef dorau y cysegr a'r

cysegr santeiddiolaf ; oedd aur—dengys hyn
gyfoeth mawr Soloraon, a'i ddwfn dduwioldeb,

yr hwn a barodd iddo beidio arbed dim cost

i brydferthu t Dduw, a'r oU a berthynai iddo.

Adn. 51. A Solomon a ddyg i meion yr
hyn a gysegrasai Dafydd ei dad] Tybia yr

luddewon na ddcfnyddiodd Solomon ddim o'r

hyn a gyscgrasai Dafydd, at waith ac adcilad

y t, ond ddarfod iddo adeiladu y t yn gwbl
ar ei draul ci hun ; ac mai hyny ocdd y rhcs-

wm paham na ddcchrouodd cíb ei adcihidu

hyd y bcdwaredd flwyddyn o'i deyrnasiad, fcl

y gallai gasglu digon o gyfocth at y gwaith cyn
dechreu arno. ünd y mae yn sicr iddo ddoín-

yddio llawer, oa nid y cwbl, o'rpres a ddar-

parasai Dafydd, 1 Cron. xYÌii. 8; a gallwu
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Dafydd oi dad; yr arian, a'r aur,

a'r dodrefn, a roddodd cfe yn mhlith
trysorau t yr Arghvydd.

PENNOD YIII.

YÌ^A Solomon a gasglodd henur-
iaid Israel, a holl benau y llwyth-

au, a thywysogion tadau meibion
Israel, at y brenin Solomon, yn
Jerusalem, i ddwyn i fyny arch cyf-

ammod yr Arglwydd o ddiuas Da-
fydd, hòno yiu Seion.

2 A holl wr Israel a ymgynull-
asant at y brenin Solomon, ar yr
^vyl, yn mis Ethanim, hwnw yiv y
seithfed mis.

feddwl mai hyny yw yr achos na sonîr am y
pres yn yr adnod hon. Yr arian, a'r aur,

a'r dodrefn—y rhai a ddarparasai ei dad at

waith y t ; a roddodd efe yn mhlith trysor-

au t yr Arglwydd—ni ddefnyddiodd efe

hwynt at waith y t, nac at ei wasanaeth ei

liim ; oithr dyg y cwbl i drysorau t yr Ar-
glwydd, i brynu aberthau â hwynt, a dwyn
traul y wasanaetli, ac i dalu am adgyMeirio

y

t, fel y byddai achos, mewn amserau dyfod-

ol. Ni ddefnyddiodd Solomon chwaith ddim
o'r pethau ag oeddynt gynt yn nhabernacl
Moses, oddieithr yr arch, y drugareddfa, a'r

cerubiaid ag oeddynt ar y drugareddfa, yn
nghyda rhyw ychydig o bethau ereill ; ond
gwnaeth rai newyddion yn eu lle, y rhai oedd-

3-nt yn fwy, ac yn Uuosocach, i gyfateb i

faintioli mwy y deniL Yr oedd yr arch, a'r

drugareddfa, a'r cerubiaid, dan y fath nôd o
gysegredigrwydd tragwyddol, fel nad oedd yn
briodol eu troi heibio tra y parhaai yr orach-

wyUaeth Foesenaidd, er iddynt gaeì eu coUL

wedi hyny yn ninystr y deml gyntaf gan y
Babiloniaid.

PEN. VIII. Adn. 1. Yna Solomon a
gasglodd holl henuriaid Jsrael] Y senedd-

wyr, y barnwyr, a'r Uywodraetliwyr ; a holl

hcnau y llwythau—canys yr oedd i bob un o'r

dcuddeg Uwyth dywysog ílywodraethol ar ei

Iwyth ei hun ; a thywysogion tadau mcihion
Tsrael—prif wr pob teulu mawr yn mhob
Uwyth ; at y hrcnin Solomon yn Jerusalem
—sef y rhan hòno o Jerusalcm a clwid dinas

Dafydd, Ue yr ocdd y babeU a'i balas ef; i

ddwyn i fyny arch cyfammod yr Arglwydd
—i 'fynydd Moriah, Uo yr ocdd y deml, i'w

gosod yn y cysegr santoiddiolaf. Er mor ar-

ddcrchog ocdd y dcml fgl adcilad, nid oedd hi

ddim hcb arch Duw ynddi ; ac nid oodd yr

ail dcml ddim ar ol coUi yr arcli hon.

Adn. 2. A holl wr îsrael a ymgymdlas-
anl] Scfyrliaia wahoddwyd uchod ; a gaU-

wn l'cudwl fod yn cu mysg luocdd dirfawr o'r

\>crin, y rhai ocddynt yn awyddus i weled yr
olygfa ogoncddus lion ; ar yr loyl—sef gyl
y cysogriíul, i'r hon y gwalioddasai Solomon
Ìiwynt ; yn mis Uthanim—nan Tisri, yn cyf'-
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3A holl henuriaidlsraol a ddaeth-
aûffc, a'r oífeiriaid a godasant yr arch
i fyny.
4 A hwy a ddygasant i fyny arch

yr Arglwydd, a phabell y cyfarfod,
a holl lestri y cysegr y rhai oedcl yn
y babell, a'r offeiriaid a'r Lefiaid
a'u dygasant hwy i fyny.

5 A'r brenin Solomon, a holl gy-
nulleidfa Israel, y rhai a ymgynull-
asai ato ef, oedd gydag ef o flaen yr
arch, yn aberthu defaid, a gwartheg,

ateb i ran o'n Medi a'n Hydref ni ; hionw yio

y seithfed mis—o'r flwyddyn eglwysig, a'r

cyntaf o'r flwyddyn wladol : gwel ar Éxod. sii.

2. Dewisodd Solomon yr amser hwn er gwell

cyfleusdra i'r bobl ; canys yr oeddynt yn awr
wedi casglu i mewn eu hoU ffrwythau, ac yn
myned i fyny eisioes i Jerusalem i gadw gwyl
y pebyll. Os gwrthddadleuir, ' Gan na orphen-

wyd y deml hyd yr wythfed mis, pen. vi. 38,

pa fodd yr oedd Solomon yn gwahodd y bobi

i'w chysegru hi ar y seithfed mis ?' gellir ateb,

mai y seithfed mis o'r flwyddyn ganlynol a
olygir. Canys er fod y t wedi ei orphen y
flwyddyn o'r blaen, sef un mis ar ddeg cyn
liyn, eto ymddengys nad oedd ei holl ddodrefn

ef wedi eu gorphen gan Hiram ; ac yr oedd
llawer o barotoadau ereiU i'w gwneuthur erbyn

ei agoriad. Hefyd, yr oedd Solomon yn ewyll-

ysio oedi yr agoriad hyd y flwyddyn ganlynol,

fel y gallai ei gynal gyda mwy o rwysg, trwy
fod hòno, fel y dywed yr Archcsgob üsher,

yn flwyddyn y nawfed jubili, ac yn dechreu

y bedwaredd fil o oes y byd, sef y flwydd}Ti

3001 ; ac ar flwyddyn y jubili arferai lluaws

mawr o bobl ymgasglu i Jernsalem o bob
parth o'r deyrnas. Felly dechreuodd gyl y
cysegriad ar yr wythfed dydd o'r seithfed mis,

yr hon a barhaodd saith niwmod, yn niwedd
pa rai y dechreuodd gyl y pebyÜ, yr hon a
barhaodd saith niwrnod yn rhagor : gwel adn.

G5, 66, a 2 Cron. vii. 9, 10.

Adn. 3. AW offeiriaid a godasant yr arch]
Yn 2 Cron. v. 4, dywedir mai y Lefiaid a'i

codasant ; eithr yr ofeiriaid a olygir yno, am
fod pob ofíeiriad yn Lefiad, er nad oedd pob
Lefiad yn ofíeiriad. Yr oedd yr arch wedi
cael ei chario gan yr offeiriaid dair gwaith cyn
liyn ; sef wrth groesi yr lorddonen, Jos. iii.

13 ; wrth amgylchu caerau Jericho, Jos. vi.

6 ; ac wrth ei dychwelyd i Jerusalom yn am-
ser gwrthryfel Àbsalom, 2 Sam. xv. 29. Modd
bynag, gwaith y Lefiaid oedd cario yr arch, yr
hyn a wnaent bob amser oddieitlir ar achosion
neülduol, o'r rhai yr oedd hwn yn un. Pen-
odwyd yr offciriaid i'w chario hi }'n awr, er

mwy anrhydedd i'r amgylchiad ; ac am nad
allai y Lefiaid fyned i mewn i'r cysegr, llai o
lawer i'r cysegrsanteiddiolaf, Ue yr oedd hi i

gael ei gosod ; ac nis gallai yr offeiriaid eu
hunain fyned i mewn i hwnw, pe gallasai yr
archoffeiriad wneyd y gwaith hebddynt hwy.

Adn. 4. A hioy a ddygasant i fyny arch
yr Arglwydd] Ö'r babeíl yn ninas Dafj-dd,

Úe y gosodwyd hi er's oddeutu 38 o flyn^ddau

y deml.

y rhai ni rifid ac ni chyfrifid gan lu-
osogrwydd.

6 Felly yr offeiriaid a ddygasant
arch cyfammod yr Arglwydd i'w
lle ei hun, i gafell y t, i'r cysegr
santeiddiaf, dan adenydd y cerub-
iaid.

7 Oanys y cerubiaid oedd yn
lledu eu hadenydd dros le yr arch ;

a'r cerubiaid a orchuddient yr
arch, a'i barau oddiarnodd.

8 A'r barau a estynasant, fel y

cyn hyn, 2 Sam. vi. 12—17 ; a phabell y
cyfa7fod—SQÍ y tabemacl a wnaethai Moses
yn yr anialwch, yr hwn oedd er's hir amser
bellach yn Gibeon, 2 Cron, i. 3, oddeutu 9
milldir Jerusalem : er y tybia rhai ei fod
wedi ei symud o Gibeon í Seion ychydig cyn
hyn. A holl lestri y cysegry rhâi o'edd yn y
babell—megjs allor yr árogldarth, bwrdd y
bara gosod, y canwyÚyr aur, a phob peth a
berthynai iddynt ; n"id i'w defeyddio m^v7-ach
fe allai, ond i'w cadw mewn rhai o ystâfell-
oedd y deml, fel hen bethau cysegredíg, rhag
i ddim anmharch gael ei wneyd iddpit ar y
naill law, nac addoliad gael eì dalu iddynt ar

y Ilaw arall. Yn y deml yn a^^T yr oe'dd 3-r

holl aberthau i gael eu hoffrymu, a" gwahajiol
ddefodau yr addoliad cyhoeddus i gael eu cyf-
lawni ; ac yr oedd yn rhaid i bawb h"m
allan gyrchu i Jeinisaìem, nid i Gibeon. À'r
offeiriaid a"r Lefiaid á'u dygasant hicy i

fyny—^y^^ y naill beth, ac ereill beth arall

:

yr offeiriaid a ddygasant yr arch, fel y g^veIsom_;
a'r Lefiaid a ddygasant' y babell â'i dodrefn.
Tybia rhai i'r babell a wnaethai Dafydd, }-n yr
hon yv oedd yr arch y pryd hyn, gael ei dw)-n
hefyd ; ond y mae }-n debycach mai ei drjllio
neu ei llosgi a gafodd hòno.
Adn. 5. Yn aberthu defaid a gioartheg]

Sef ar ol i'r arch gael ei gosod yn ei lle ; canys
er y gallent ofírymu rhaî aberthau ar y ftbrdd,
fel y gwnaethai' Dafydd, 2 Sam. vi. 13, eto
nid oedd yn gyfleus nac yn briodol idd}-nt
aberthu yn y fath le g}-nifer o anifeiliaid a'g a
wnaed y pryd In-n, adiì. 62—64.

Adn. 6. / gafell y t] Sef y cysegr sant-
eiddiolaf ; (/í7n adcnydd y cerabiàid—y rhai
a wnaethai Solomon, pen. vi. 26, 27 ; canys yr
oedd y cerubiaid a wnaethai Moses }-n sefydl-
og wrth y drugareddfa a'r arch, ac felly" yn
cael cu gosod gyda'u gilydd dan adenydd y
cerubiaid hyn.
Adn. 7- Canys y ceruhiaid oedâ yn Uedu

eu hadenydd dros ìe yr arch] bared i

bared, pen. vi. 27 ; oddi'arnodd—se( uwchben
yr arch, ei tlirosolion, a'i cherubiaid.
Adn. 8. A'r barau a estynasant] Hyny }-w,

tynasant y barau neu y trosolion allan 'ry gy-
maint yn y naill ben"i'r arch, fel y gâllai }-r

archoffeiriad gael ei arwain ati ar ddydd'y
cymod, i daenellu y gwaed ac arogldarthù
gerbron yr arch ; heb hyn gallasai gamgymer-
yd y man penodol yny tywrllwch ag" oedd
yno, a Ue yr oedd yr arch wedí ci chuddio gan
adenydd y cerubiaid mawTÌon, y rhai a saíent
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gwelid penau y barati o'r cysegr o

flaen y gafell, ond nis gwelid oddi-

allan: yno y maent hwy hyd y
djdd hwn.

9 Nid oedd dim yn yr arch ond y
ddwy lech faen a osodasai Moses
yno yn Horeb, lle y cyfammododd
yr Arglwydd â meibion Israel, pan
oeddynt yn dyfod o wlad yr Aifft.

10 •([ A phan ddaeth yr otfeiriaid

allan o'r cysegr, y cwmwl a lanw-
odd d yr Arglwydd,

11 Felna allai yr offeiriaid sefyll

i wasanaethu, o herwydd y cwmwl

:

canys gogoniant yr Argiwydd a

lanwasai d yr Arglwydd.
12 Yna y dywedodd Solomon, Yr

rhyngddo ef a'r arch, Fel y gwelidpenau y
barau o'r cysegr oflaen y 'gafellr—neu, fel y
mae rhai yn ei gyfieithu, 'yn y cysegr tufewn

i'r gafell
;"' canys nis gellid eu gweled hwy o'r

cysegr arall tuallan i'r wahanlen. Yno y
maent hwy hyd y dydd hion—seí y dydd yr

ysarifenwýd yr h'anes ; ac y mae hyn yn aw-

grymiad ddarfod ysgrifenu llyfr cyntaf y Bren-

íiinoedd, beth bynag am yr ail, rywbryd cyn

dinystr y deml gyntaf.

Adn. 9. Nid oedd dini yn yr arch ond y
ddwy lechfaeìi] Sef llechàu y cyfammod, ar

y rhai yr ysgrifenwyd y deg gorchymyn â bys

Duw. * Yr oedd y crochan aur a'r manna, a

gwialen Aaron, a'r thuser aur hefyd, yn /
cysegr santeiddiolaf gerbron yr arch, ond nid

ynddi hi : gwel ar JExod. xvi. 33, 34, Heb.

ix. 4.

Adn. 10. Aphan ddaethyr offeiriaid allan

oV cysegrl Scf o'r cysegr santeiddiolaf, ar ol

bod ýn gosod yr arch yn ei Ue yno ; y ciomwl

—yr arwydd arferol o bresonoldeb gogoneddus

Dûw, Exod. xxiv. 15, 16, Num, ix. .15 ; a

lanwodd dý yr Arglwydd—jn arwydd o'i

gymeradwyaeth rasoi ef o'u gwaith, ac i gen-

liêdhi parchedig ofn ynddynt hwy ac yn

mhawb wrth nesàu at Dduw.
Adn. 11. Fel naallaiyr offeiriaid sefyll

i wasanaethu] Ymddeng'ys oddiyma fod y
CM'mwl wedi llen^ù nid yn unig y ddau gysegr,

ond hefyd y porth, a chyntedd yr oífoiriaid, lle

yr oeddynt hwy yn gwasanaethu. NaiU ai yr

oedd yn rhy dywyll i'r offeiriaid allu gweled,

neu yr oeddynt wedi dychrynu yn ormodol

;

neu yntetorodd goleuni dysglaer a gogoneddus

allan o'r cwmwl, fel nad allai eu llygaid oddef

ei danbeidrwydd.

Adn. 12. Yna y dywedodd Solomon] Pan

welodd ofo yr ar\vydd hwn o bresenoldeb yr

Arglwydd yn y t, a'r oíreiriaid yn dyfod

allan hcb allu scfyll i wasanaethu, efe a draeth-

odd y geiriau a ganlyn i dawelu eu meddyliau

a'u cysuro. Yr Arglwydd a ddywcdoddy
preswyliai efe yn y twyllwch—gan hyny

nid yw y cwmwl tywyll hwn yn arwydd o'i

anfoddlonrwydd ef, ond yn hytrach y mae yn

brawf o'i bresenoldeb neillduol gyda ni, a'i

ffymeradwyaeth o honom, a'i fod yn arddelwi
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Argíwydd a ddywedodd y preswyl-
iai efe yn y tywyllwch.

13 Gan adeiladu yr adeiledais d
yn breswylfod i ti ; trigle i ti i aros

yn dragywydd ynddo.
14 A'r brenin a drôdd ei wyneb,

ac a fendithiodd holl gynulleidfa

Israel. A holl gynulleidfa Israel

o,edd yn sefyll.

15 Ac efe a ddywedodd, Bendig-
edig fyddoArgìwjdd Dduw Israel,

yr hwn a lefarodd á'i enau wrth Da-
fydd fy nhad, ac a'i cwblhaodd â'i

law, gan ddywedyd,
16 Er y dydd y dygais fy mhobl

Israel allan o'r Aifft, ni ddewisais
ddinas o holl Iwythau Israel i ad-

y t hwn fel ei gysegr ei hun, ac y bydd iddo

breswylio ynddo, fel y dywedodd gyda golwg
ar y tabernacl : gwel Lef. xvi. 3, Exod. xl. 34,

35, Salm xcvii. 2 ;
gwel hefyd Deut. iv. 11, a

V. 22.

Adn. 13. Gan adeiladu yr adeiledais dÿ
yn hreswylfod i ti] Ar ol i Solomon lefaru y
geiriau uchod wrth yr ofFeiriaid, i dawelu eu
hofnau hwy, y mae efe yn awr yn troi i lefaru

wrth Dduw. Trigle i ti i aros yn dragywydd
ynddo—nid pabell i'w.chario o amgylcii o le i

le, fel un Moses; ond triglesefydlogapharhaus

hyd ddyfodiad y Messia, a diddymiad yr or-

uchwyliaeth Foesenaidd.

Adn. 14. A'r brenin a drôdd ei wyneb}
Oddiwrth y cysegr a'r drugareddfa, at yr hoU
gynulleidfa yn nghyntedd y t, i'w bendithio

hwy ; ac a fendithiodd holl gynulleidfa Is-

rael—yn debygol yn ol y ffurf a nodasai Duw
ei hun, Num' vi. 23—26. A hollgynulleidfa

Israel ocdd yn sefyll—)ti arwydd o barch ì

Dduw ac anriiydedd i'r brenin, ?c o'u parod-

rwydd i dderbyn bendith Duw trwy ei weinid-

ogaeth ef. Ÿr oedd Solomon yn gweithredu

yn awr fel brenin ac aiìchoffeiriad, megys

y gwnaethai Moses o'r blaen, Exod. xxxix. 43,

a Dafydd hefyd, 2 Sam. vi. 18.

Adn. 15. Ac efe a ddywedodd] Ar ol bcn-

dithio y bobl, y mae efe yn myned rhagddo i

fendithio yr Arglwydd ; yr hion a lefarodd

ä'i enau lorth JÜafydd fy nliad—y cai efe

fab yr hwn a adeiladai d i enw yr Arglwydd,
2 Sam. vii. 12, 13 ; ac a'i cwblhuodd—a gyf-

lawnodd yr addewid hòno mewn rhau yn So-

lomon, ac wedi hyny yn Nghrist.

Adn. 16. Er y dydd y dygais fy mhobl
Israel allan o'r Aijft] liyd "y dydd y Uefar-

odd Duw y geiriau hyn wrth Dafydd trwy
Nathan,(2 Sam. vii. 6—8,) yr hyn oedd yspaid

419 o fljTiyddau; ni ddewisais ddinas o

hoU lioyihau Israel i adeiladu t—yr oedd ef

wedi ei dcwis yn ei feddwl ci hun or tragwydd-
oldeb, ond nid oedd wedi amlygu pa ddinas a

ddowisasai : ond yn awr yr oedd yn amlwg
mai Jerusalem oedd y ddinas hòno, fel yr ad-

roddir yn 2 Cron. vi. 6, ac oddiwrth y gogon-

iant a lanwasai y demh Yn2 Cron. vi. 5, dy-

wedir, ' Ac ni ddewisaisr i fod yn flaenor ar
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eiladn t, fel y byddai fy enw i yno :

eithr dewisais Dafydd i fod ar fy

mhobl Israel.

17 Ac yr oedd yn mryd Dafydd
fy nhad adeiladuti enwArglwydd
Dduw Israel.

18 A'r Arglwydd a ddywedodd
wrth Dafydd fy nhad, O herwydd
bod yn dy fryd di adeiladu t i'm
henw i, da y gwnaethost fod Jiyny

yn dy galon.

19 Eto nid adeiladi di y t : ond
dy fab di, yr hwn a ddaw allan o'th

Iwynau di, efe a adeilada y t i'm
henw i.

20 A'r Arglwydd a gywirodd ei

air a lefarodd efe ; a mi a gyfodais
yn lle Dafydd fy nhad, ac a eistedd-

ais ar deyrn-gadair Israel, megys y
llefarodd yr Arglwydd, ac a adeil-

edais d i enw Arglwydd Dduw
Israel.

21 A mi a osodais yno le i'r arch,
yr hon y mae ynddi gyfammod yr
Arglwydd, yr hwn a gyfammododd

fy mhobl Israel ;' eühr dewisaÀs Dafydd—
fel yr oedd yn amlwg oddiwrth ei waith yn
gorchymyn i Samuel ei eneinio ef, ac oddiwrth

y modd y diogelodd efe ei fywyd ef rhag Saul,

ac y dygodd ef i'r orsedd. Yr ystyr yw, mai
Jerusalem oedd y ddinas a ddewisodd Duw i

adeiladu y deml ynddi, ac mai Dafydd oedd

y gr a etholasai efe i fod yn frenin ar Israel.

Adn. 17- Ac yr oedd yn mryd Dafydd
adeilaâu f] Canys yr oedd efe wedi parotoi

yn helaeth at hyny, Ì Cron. xxii. 2—5.

Adn. 18. Day giünaefhostfod hyny yndy
galon] Yr oedd bwriad Dafydd yn dda ynddo
ei Imn, ac yn gymeradwy yn ngohvg yr Ar-
glwydd, er iddo ef, ar gyfrif ei ryfeJoedd
gwaedlyd, attal iddo wneuthur hvnv, 1 Cron.
xxn. 7," 8.

Adn. 19. Ond dy fah di] Sef Solomon, yr
h\\Ti oedd eto heb ei eni ; efe a adeilada dý
ím hemo i—am y byddai efe yn r llonydd,
heb ddim rhyfeloedd yn amser ei deyrnasiad,
1 Cron. xxii. 9. Tr oedd yr adde\\-id hon yn
wreiddiol vn cvfeirio at SoloDÌon a Christ

:

gAvel ar 2 Sam. vii. 12, 13.

Adn. 20. AW Arglwydd a gywirodd ei air]
Trwy godi Solomon i lywodraethu Israel ac
aueiladu y deml, yn UeDafydd ei dad. Fel
hyn y mae Solomon yn diweddu, megys y
dechreuodd, gyda chydnabyddiad diolcíigar o
ddaioni Duw yn cyflawni ei addewid, adn. 15.

Adn. 21 . A mi a osodais yno le i'r arch]
Sef y cy.segr santeiddiolaf, adn. 6 ; yr hon y
maeynddi gyfammod yr Arghoydd—sef dwy
lech y cyfammod, adn! 9, y rhäi a elwir yn
GYFAMMOD, am mai ar sail y gyfraith ag oedd
yn ysgrifenedig ar y llechau hyny y gwnaeth-
ai yr Arglwydd gyfammod ág Israel yn Horeb.

Adn. 22. A Soloirìon a safoddo fìaen allor
yr Argìuydd] Scf allor fawr y poéth-offrwm,

3 E

efe á'n tadau ni, pan ddyg efe hwynt
allan o wlad yr Aifft.

22 A Solomon a safodd o flaen

allor yr Arglwydd, yn ngydd holl

gynulleidfa Israel, ac a estynodd ei

ddwylaw tua'r nefoedd :

23 Ac efe a ddywedodd, Ar-
glwydd Dduw Israel, nid oes Duw
fel tydi, yn y nefoedd oddiuchod,
nac ar y ddaear oddi isod, yn cadw
cyfammod a thrugaredd â'th weis-
ion, sydd yn rhodio ger dy fron di

â'u hoil galon

;

24 Yr hwn a gedwaist â'th was
Dafydd fy nhad yr hyn a lefaraist

wrtho : traethaist hefyd â'th enau, a
chwblheaist â'th law, megys hedd-
jw y mae.

25 Ac yn awr, Arglwydd Dduw
Israel, cadw á'th was Dafydd fy

nhad yr hyn a lefaraist wrtho, gan
ddywedyd, ÜSTi thorir ymaith oddi-

wrthyt na hyddo gr ger fy mron i

yn eistedd ar deyrn-gadair Israel

;

os dy feibion a gadwant eu ffordd,i

yr hon oedd yn ngh\Titedd nesaf i mewn y
deml ; ac yma y cyfodasai efe bulpud prea

raawr, yn bum cufydd ei hyd, a phum cuf-

ydd ei led, a thri chufydd ei uchder, 2 Cron.

vi. 13. Yn hwn y safai efe, a'r bobl oddiam-
gylch iddo yn gwrandaw arno gyda'r dyfalwch
mwyaf. Àc a esfynodd ei ddici/law fiía'r

nefoedd—yr hyn oedd yn arferiad g\vastadol

\\Tth weddio yn mhlith yr luddewon a chen-
hedloedd ereill ; a gwnaent hyn i arwyddo eu
difrifoldeb wrth weddio, ac i amlygu mai o'r

nef yn Tinig y dysgwylìent atebiad. Nyni a
ddysgwn, oddiwrth adn. 54, fod Solomon yn
goäiwng ar ei liniau ar yr un pryd, i ddang-
os ei ddibyniad ar Dduw, a'i deimlad dwys o'i

annheilyngdod ei hun.
Adn. 23. ArglwyddDdmc Isracl] Neu

Jehofa, Duw cyfammodol Israel ; nid oes

Duw fel tydi—yn mhlith yr angylion yn y
nefoedd, nac yn mhlith brenhinoedd a barnwyr
ar y ddaear, y rhai aelwir yn dduwiau weith-
iau, Ilai lawer yn mhlith eilun-dduwiau y
Cenhedloedd

; yn cadw cyfammod a fhrugar-
edd—sef y cyfammod a \%Tiaethai efe àg Israel

yn Horeb, gan roddi iddynt ' y trugareddau a
addawodd efe y pryd hyny, ac wedi hyny

;

â'fhioeision sydd yn rhodio ger dy fron di—
yn dy ffyrdd, ac yn ol dy air ; â'u holl galon
—yn gywir a diragrith.

Adn. 24. Yr hicn a gedwaist â'th was Da-
fyddfy nhadyr hyn a lefaraist wrtho] Am
fab iddo i eistedd ar ei orsedd, ac i adciladu t
i'th enw, 2 Sam. vii. 12, 13.

Adn 25. Cadìc û'th was Dafyddfy nhad]
Y rhan arall o'th addewid,sef y cai un o'i had
ef eistedd ar yr oreeddfainc byth. Os dyfeib-
ion a gadwant e>i ffordd, tVo.—ynia cydna-

bydda Solomon fod cyflawniad yr nddewid o

berthvnns i barhatl \ frçnlnniaeth vn wheul»
400
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rodio ger íj inron i, megys y rhod-
iaist ti ger fy mron.

26 Ac yn aAvr, Dduw Israel,

poed gwir, atolwg, fyddo dy air a
lefaraist wrth dy was Dafydd fy

nhad.
27 Ai gwir yw y preswylia Duw

ar y ddaear ? wele y nefoedd, a nef-

oedd y nefoedd ni allant dy gynwys
di

;
pa faint llai y dìchon y t hwn

a adeiledais i ?

28 Eto edrych ar weddi dy was,
ac ar ei ddeisyfiad ef, Arglwydd
fy Nuw, i wrando ar y lief a'r

weddi y mae dy was yn ei gweddio
heddyw ger dy fron di

:

Dafydd yn ymddibynu ar eu parhad hwy yn
ífydd ac addoliad Duw : ac felly, yn ol cf-
addefiad Solomon ei hun, ar ol iddo efa Reíio-
boam ymadael âg addoliad Duw, a dylyn ei-

lunod, gallasai Duw yn gyfiawn gymeryd ym-
aith y frenhiniaeth oddiwrth eu hiliogaeth

hwy.
Adn. 26. Poedgwir, atolwg,fyddo dy air]

Y cai had Dafydd eistedd yn barhaus ar deyrn-
gadair Israel, fel y nodwyd yn yr adnod
íiaenorol.

Adn. 27. Ai gioir yw y preswylia Duw ar
y ddaear ?] Neu ' gyda dyn ar'y ddaear,' fel

y mae yn 2 Cron. vi. 18. A ydyw yn ddichon-
adwy i'r Duw mawr, santaidd, a dyrchafedig,
yr anfeidrol a'r tragwyddol Jehofa, ymostwng
mor isel fel ag i breswylio yn y fath le, a chyda'r
fath bryfaid ! Yr oedd ef wedi cael prawf o

hyny yn ngwaith gogoniant yr Arglwydd yn
Uenwi y t, adn. 10, 11 ; ond yma y mae efe

fel yn methu credu tystiolaeth ei synwyrau ei

hun. Wele, y ncfoedd, a nefoedd y nefoedd—
sef ein cyfundrefn heulog ni ; a'r holl ddeseb-
au aneirif ag sydd yn crogi uwchlaw a thuhwnt
i'w gilydd yn yr eangderau diderfyn, y rhai

nas gallai goleuni ei hun, yr hwn a deithia

190,000 fiUdiroedd bob eiliad, neu 11,400,000
filldiroedd bob mynyd, neu sydd yn fwy na

miliwn weithiau yn gyflymach na symudiad
pelen o gyflegr, gyraedd yn dragwyddol fe all-

ai y bellaf o honynt; ie, a nefoedd y gogoniant
ei hun, lle y mae gorsedd Duw, a'r hon yn
debygol yw y fwyaf a'r ogoneddusaf o honynt
oll ; ni allant dy gynwys di—neu dy gyfyngu
o'u mewn, yr hwn y mae dy natur yn anfeidr-

ol, a'th fodaeth yn hollbresenol ; pafaint llai

y dichon y t hwn a adcilcdais i ì—yr hwn
gan liyny nad adeiladwyd fel pe buasai yn
gydtesurol â'th fawredd, neu fel pe gallasai dy
gynwys oll o'i fewn, eitlir yn unig fel y gallem
DÌ ynddo dy wasanaethu a'th addoli. Dnd
wedi hyn gwelwyd ])eth rhyfoddach, ac ymos-
tyngiad mwy, na phrcswyliad Duw ynydeml,
a hyny oedd preswyliad tragwyddol Fab Duw
mewn cnawd ar y ddacar, nid yn unig gyda
dyn, ond yn wir ddyn ei hunan, ac eto ar yr
un pr^d yn Dduw aiifeidrol

!

Adn. 28. Elo edrych ar loeddi dy was, êçc.]

Er nad allai y nefoedd, a ncfoedd y nefoedd,
410"

29 Fel y byddo dy lygaid yn ag-
ored tua'r t yma nos a dydd, tua'r
Ue y dywedaist am dano, Fy enw a
fydd yno : i wrando ar y weddi a
weddio dy was yn y lle hwn.

30 Gwrando gan hyny ddeisyfiad
dy was, a'thbobl Israel, panweddi-
ant yn y lle hwn : clyw hefyd o le

dy breswylfa, sef o'r nefoedd; a
phan glywech, maddeu.

31 ^y Os pecha gr yn erbyn ei

gymydog, a gofyn ganddo raith,

gan ei dyngu ef, a dyfod y llw o
üaen dy allor di yn y t hwn :

32 Yna clyw di yn y nefoedd,
gwna hefyd, a barna dy weision.

ei gynwys ef, a llai o lawer y deml hòno ; eto

gwyddai Solomon ei fod yn preswylio mewn
ail ystyr yn y deml, a deisyfai arno edrych a
gwrando ar ei weddi, yr hon yr oedd efe yn ei

gweddio ger ei fron ef y dydd hwnw. Ac er

fod Solomon ei hun yn frenin mawr, yr oedd
yn ei chyfrif yr anrhydedd mwyaf gael bod yn
was i'r fath Fôd anfeidrol.

Adn. 29. Fel y hyddo dy lygaid yn agored
tuaW t ymd\ I edrych yn rasol arno, ac ar y
deisyfiadau a wneir ynddo, neu a gyfeirir tuag

ato. Fy enw a fydd yno—fy mhresenoldeb,

fy ngogoniant, a'm gras, i fywhau, maddeu,
santeiddio, ac achub fy holl wir addolwyr

:

gwel ar Exod. xx. 24, Deut. xii. 5, 11, a xvi.

2, 6, a xxvi. 2.

Adn. 30. Clyio hefyd o le dy hreswylfa,

sef o'r nefoedd] Chwanegir hyn i gyfarwyddo
yr addolwyr, wrth weddio ar Dduw yn y deml
hon, neu wrth edrych tuag ati, i godi eu golyg-

on uwchlaw iddi, sef i'r nefoedd, ei breswylfa

briodol a neillduol ef. A phan glyioech,

maddeu—y pechodau ag y byddont yn eu cyf-

addef, ac yn edifarhau am danynt.

Adn. 31. Ospechagwr yn crhyn ei gymyd-
og] Hyny yw, os cyhuddir gr o wneyd cam
â'i gymydog yn ei berson, ei enw, neu ei fedd-

iannau ; a gofyn ganddo raith—neu Iw, gan
ei dyngu ef, nad oedd yn euog o'r pechod a
roddid yn ei erbyn, pan na byddai un tyst yn
yr achos ; a dyfod y llw o flaen dy allor di

yn y t hwn—sef allor y poeth-offrwm. Yr
oedd tyngu o flaen yr allor, neu tua'r allor, yn
apeliad uniongyrchiol at Dduw yr allor, chwil-

iwr y calonau, am ddieuogrwydd y cyhudded-
ig a dyngai ; ac yn gyfaddefiad yr haeddai efe

ei ddarnio fel yr aberthau ar yr allor, os oedd
yn tyngu ar gam. Arferai y Cenhedloedd
íiofyd dyngu wrth cu hallorau, gan alw ar eu
duwiau i fod yn dystion o wirionedd yr hyn a

ddywedent, a'u cospi os oeddynt yn traethu

anwiredd. Amcan hyn oll oedd attal y bobl

rliag anudoniaetli, yr un modd a chusanu y
'J'estament gyda ni : gwel ar Mat. v. 33—35,

a xxiii. 20.

Adn. .S2. Yna clyw di yn y nefoedd] A
barna rhwng y ddwy blaid. Efe a weddia am
i orsedd gras, mewn achosion dyrys, fod jn
orscdd barn, oddiar yr hon y byddai i Dduw
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gau ddamnio y diygionus i ddwyn
ei ffordd ef ar ei ben : a chan gyf-

iawnliau y cj^fiawn, trwy roddi iddo
ef yn ol ei gyfìawnder.

33 ^ Pan darawer dy bobl Tsrael

o flaen y gelyn, am iddynt becliu yn
dy erbyu di, os dychwelant atat ti,

a chyfaddef dy enw, a gweddio, ac

ymbil â thi yn y t hwn

;

34 Yna gwrando di yn y nefoedd,

a maddeu bechod dy bobl Israel,

a dychwel hwynt i'r tir a roddaist
i'w tadau hwynt.

35 ^ Pan gauer y nefoedd, fel na
byddo gwlaw, o herwydd pechu o

honynt i'th erbyn ; os gweddiant yn
y lle hwn, a chyfaddef dy enw, a

dychwelyd oddiwrth eu pechod,
pan gystuddiech di hwynt

:

36 Yna gwrando di yn y nefoedd,

ryddhau y dieuog a apeliai yn grediniol ati, a

chospi yr euog a apeliai ati yn rhyfygiis. Gan
ddamnio y drygionus—nid damnio ei enaid,

ond ei ddyfarnu neu ei gondemnio, gan ddwyn
amo y gosp a haeddai ei ddrygioni, pa un
bynag ai y tyngwr ai y cyhuddwr fyddai ; a
chan gyjiav:nhau y cyjiawn—trwy ei amddift-

yn ef, ac amlygu ei uniondeb. Amcanhynoedd
cadw y ddau rhag pechu

; y naiU rhag cam«
gyhuddiad, a'r llall rhag anudoniaeth.

Adn. 33. Pan darawer dy bobl Israel o

fiaen y gelyn] Pan fyddo i genhedloedd ereill

ymosod ar Israel, Uadd Jlawer o honynt, a
chaethgludo y lleill, trwy i Dduw eu rhoddi yn
llaw eu gelynion fel cosp am eu pechodau yn
ei erbyn ef; os dychwelant atai ti—mewn
edifeirwch ; a chyfaddef dy enw—mai ti yw
yr unig wir Dduw, gan ymwTthod â phob duw
ai-all ; neu gan addef dy gyfiawnder yn eu
cospi am eu pechodau ; a gweddio ac ymbil â
íhi—am faddeuant ac ymwared ; yn y t htvn
—gan y rhai a fyddont wedi dianc heb eu
caethgludo ; neu tud'r t hwn gan y rliai a
fyddont wedi eu caethgludo.

Adn. 34. Yna giorando di yn y nefoedd]
Ar eu ^eddiau a'u hymbiliau; a maddeu
bechod dy bobl—yr hwn awnaethant fel cen-
edl yn dy erbyn ; a dychwel hwynt i'r tir a
roddaist tw tadau—sef gAvlad Canaan, yr hou
a roddwyd i Abraham, ísaac, a Jacob. Cyf-
lawnwyd hyn yn llythyrenol yn eu dychweliad
hwy gaethiwed Babilon.

^
Adn. 35. Pan gauer y nefoedd] Sef y nef

ybrenol, fel na byddo gwlaw, yr hyn bob ani-

ser oedd yn gosp am bechod, ac yn achosi
newyn: gAvel ar Lef. xxvi. 19, 20, a Deut.
xxviii. 23, 24. Os gweddiant—gv,el ar adn. 33.

Adn. 36. Yìia gwrando di yn y nefoedd, a
maddeu] Gan roddi amlygrwydd o hyny trwy
roddi gwlaw iddynt. Cyííawnwyd hyn trwy
weddi Elias, pen. xviii. 42—45. Fely dysg-
ech—neu pan fyddot wedi dysgu iddynt trwy
eu cystuddio, 2 Cron. vi. 27- Ar dy dir a
roddaist i'th bobl—eiddo Duw oedd y tir, a'i

a maddeu bechod dy weision, a'th

bobl Isracl, fel y dysgech iddynt y
ffordd oreuy rhodiantynddi, adyro
wlaw ar dy dir a roddaist i'th bobl

yn etií'eddiaeth.

37 ^ Os bydd newyn yn y tir, os

bydd haint, llosgfa, malldod, locust-

iaid, os bydd y lindys ;
pan warch-

aeo ei elyn arno ef, yn ngwlad ei

ddinasoedd, pa bla bynag, pa glef-

yd bynag, afyädo;
38 Pob gweddi, pob deisyfiad, a

fyddo gan un dyn, neu gan dy holl

bobl Israel, y rhai a wyddent bawb
bla ei galon ei hun, ac a estynant
eu dwylaw tua'r ty hwn

:

39 Yna gwrando di yn y nefoedd,

mangre dy breswylfocl, a maddeu ;

gwna hefyd, a dyro i bob un yn ol

ei holl ífyrdd, yr hwn yr adwaenost

eiddo of oedd y bobl i'r rhai y rhoddwyd y
tir yn otifeddiaêth ; ac yr oedd Ìiyny yn ddadl

gref gan Solomon yn ei weddi am wlaw iddynt.

Adn. 37. Os bydd ncwyn yn y íir] Yr
hwn a dd}-gwydda weithiau tnvy achosion

ereiU lieblaw diftyg gwlaw; haint—unrhyw
aftechyd ymdaenawl ; llosgfa—naiU ai rhyw
glefyd poetli ar ddynion, neu boethwynt yn
Ìlosgi ac yn deifio ftr^\ytliydd y ddaear : maìl-

dod—math o wlith tew yn syrthio ar dau a

Uysiau, gan eu Uygru a'u dytotha cyn iddynt

addfedu ; locnstiaid—mellditli dra adnabydd-

us yn y dwyrain, miliynau o ba rai a orchudd-

iant wyneb y ddaear, gan ddifa pob llysienyn

arni am filldiroedd lawer, Exod. x. 4, 5 ;

lindys—neu y locust yn ei gyflwr dechreuol,

yn magu yn eu gwlad hwy eu hunain ; eielyn

—yn gwarchae arno 'mewn unrhyw un o'i

ddinasoedd,' fel y mae y Syriaeg yn ei ddar-

llen ; pa bla bynag—yn ymledu ar y croen

oddiallan ; j)U. glefyd bynag—yn efteithio ar

yr ymysgaroedd a'r bywydolion oddifewn.

Âdn. 38. Püb gu-eddi, pob deisyfiad] A
wneir atat yn achos unrhyw un o'r drygau a
grybwyllwyd

; gan un dyn—a weddio yn
unigol ; neu gan dy Itoll bobì—fel cynulleidfa

ymgasgledig
; y rhai a wyddant bawb bla ei

galon ei ìiun—ac fclly rhai o honynt yn
gweddio i'hag y pla neu yr haint, ac ereill rhag

y llosgfa neu y malldod ; ac a esli/nani eu
dwylaw iua'r tg hwn—mewn gweddi gywir,

unrhyw g\vr o'r wlad.

Adn. 39. Yna gwrando di yn y nefoedd]
GmoI ar adn. 30 ; a maddeu—yr ìiyn a

awgrynia mai cosp am bechod yw pob un o'r

drygau uchod
;
gwna hefyd—drugarcdd à'r

cyfryw ; a dyro i bob unyn ol ei hoìl ffyrdd
—yn ol ei angen hysbys i ti, yr hwn a ndwaen-
ost galonau pawb. ünd tybia rhai mai yr ys-

tyr yw, ' yn ol ei edifeirwcli neu ei anedifeir-

wch' JFel pe dywedasai, ' Yr wyf yn gweddio
gyda mwy o obaith a hyder, trwy nad wyf yn
gofyn i ti waredn y rlni sydd yu annlieimlad-

wv o'u pccliodau cu hun lìn a'ih fai nau ditliau ;

411
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ei galon (canys ti yn unig a ad-

waenost galonau hoU feibion dyn-
ion),

40 Fel y'th ofnont di yr holl

ddyddiau y byddont byw ar wyneb
y tir a roddaist i'n tadau ni.

41 % Ac am y dyeithrddyn hefyd
ni byddo o'th bobl Israel, ond dyfod
wlad bell er mwyn dy enw

;

42 (Canys clywant am dy enw
mawr di, a'th law gref, a'th fraich

estyuedig) pan ddêl a gweddiotua'r
t hwn

:

43 Grwrando di yn y nefoedd,
mangre dy breswylfod, a gwna yn
01 yr hyn oll a'r a lefo y dyeithr-

ddyn arnat am dano : fel yr adwaeno
holl bobl y ddaear dy enw di, i'th

ekìir y rhai liyny yn unig ag sydd wedi eu

dwyn mewn gwirionedd i adnabod pla eu ca-

lonau eu hunain.'

Adn. 40. Fel ì/'th ofnont di\ Fel wedi i ti

yn gyntaf eu taraw hwynt, ac yna eu gwaredu
hwynt mor hynod, a hyny mewn atebiad i'w

gweddiau, y dysgont trwy hyny ofni dy gyf-

iawnder, a pharchu dy ddaioni a'th drugaredd.

*Maddeuant fel ei hofner^" yw maddeuant
Duw, Salm cxxx. 4.

Adn. 41. Ac am y dyeithrddyn hefyd]
blith y Cenhedloödd, yr hwn a allai ddyfod i

gyntedd y Cenhedloedd i weddio ar Dduw Is-

rael, trwy fod wedi ei argyhoeddi o'r ífolineb

a'r pechod o addoli duwiau ei wiad ei hun.

Adn. 42. Canys clywant am dy enw mawr
dî\ Jehofa, -Duw Israel, Bôd mawr tragwydd-

ol, hunan-fodol, ac annghyfnewidiol ; a'í/i law

gref, a'Uifraich estynedig—â'r rhai y gwn-
aetliost y í'ath ryfeddodau yn yr Aifft, wrth y
Hiôr coch, yn yr anialwch, ac yn ngwlad Ca-

naan ; a bydd i hyny ddwyn y rhai ystyriol o

honyut i weddio tua'r t hwn, fel y gallont

gael ffafr Duw a ddichon roddi iddynt wir fen-

dithion.

Adn. 43. Gwrando di yn y ìicfoedd] Gwel
ar adn. 30 ; a ywna yn ol yr hyn oiL à'r a

lefo y dyeithrddyn arnat am dano—y mae
gweddi Solomon dros y dyeithrddyn yn fwy

diammodol na'i weddi dros bobl Israel, y rliai

a bechent yn erbyn gwybodaeth ; canys nid

yw efe yn erfyn am i'r Arglwydd wneyd âg ef

* yn ol ei holl ffyrdd,' adn. 39 ; ond erfynia ar

iddo wrando ei weddi, er pechu o hono yn ei

anwybodaeth ; fel yr adtoaeno holi bobl y
ddaear dy enw di—ac y cefnoger dyeithriaid

i dJyfod i addoli y gwir Dduw, a'i ofni ef, fel

ygwuii ei bobl Israel. Yma y gwolwn nior

gywir yr ocdd yr hen luddewon duwiol yn dy-

muno tröedigaeth y Cenhedloedd ; tra yr oedd

yi* luddewon dirywiedig diweddar, yn nyddiau

Crist a'i apostolion, o herwydd eu balchdera'u

cenfigen, yn tramgwyddo wrth hyny, ac yu ei

wrthwynebu.
Adn. 44. Os â dy bohl di allan i ryfel]

Ar ol cael acho» cyiiawn i frned, trwy i'w

ofni di, fel y mae dy bobl Israel, ac

y gwypont mai ar dy enw di y gelwir

y t hwn a adeiledais i.

44 ^ Os â dy bobl di allan i ryfel

yn erbyn y gelyn, ar hyd y ffordd
yr anfonych hwynt, os gweddiant
ar yr Arglwydd tua ffordd y ddinas
a ddewisaist ti, a'r t yr hwn a ad-
eiledais i'th enw di

:

45 Yna gwrando yn y nefoedd ar
eu gweddi hwynt, ac ar eu deisyf-

iad, a gwna farn iddyiit.

46 ^ Os pechant i'th erbyn (canys
nid oes dyn ni phecha) a digio o
honot wrthynt, a'u rhoddi hwynt o
flaen eu gelynion, fel y caethgiud-
ont hwynt yn gaethion i wlad y
gelyn, yn mhell neu yn agos

;

gelynion ymosod ar rai o'u terfynau hwynt,
neu eu niweidio ryw ftbrdd arall ; ar hyd y
fforddyr anfonych hwynt—y mae yma dyb-
iaeth fod Israel yn gofyn cynghor gan Dduw,
neu yn cael gorchymyn oddiwrtho ef, i fyned

i ryfela yn erbyn y fath elynion ; ac nad oedd
yn gyfreithlon iddynt ryfehi o drachwant aui

iuddugoliaeth, neu er mwyn eangu eu tiriog-

aeth, a meddiannu eiddo eu cymydogion, heb
i Dduw eu hanfon hwynt. Os gioeddiant ar
yr Argliüydd—canys ni ddylent ymddiried
yn nerth na chyfiawnder eu harfau, eithr yn
ngallu a bendith Duw, am yr hyn yr oeddynt
i weddio ; tuaffordd y ddinas a ddeioisaist

ti—yn orphwysfa i'th deml, ac yn breswylfa i

ti dy hun ; d'r tý yr hwn a adeiiedais i'th

enw di—canys at hwnw yr oeddynt i droi eu
gwynebau wrth weddio, i brofiesu eu bod yn
addolwyr y gwir Dduw, ac i gadarnhau eu
ftydd yn addewidion achyfammod Duw, llech-

au pa gyfammod a gynwysid yno yn yr arch.

Dyíai g\\eddi gydfyned bob amser à rhyfel.

Adn. 45. l'na gwrando yn y nefoedd ar
eu gweddi hioynt] Am Iwyddiant, a buddug-
oliaeth ar eu gelynion ; a gwnafarn iddynt
—Saes. ' aniddift'yn eu hachos ;

' hyny yw,
daugos gyfiawnder eu hachos trwy rodcli iddynt
fuddugoliaeth.

Adn. 46. Ospechant i'th erbyn] Tra yn y
rhyfel hòno, trwy beidio gweddio ar yr Ar«
glwydd ; neu trwy droseddu ei gyfreithiau ef,

a gwneyd yn annuwiol, ar unrhyw bryd, adn.

47 ; canys nid oes dyn ni phecha—neu na
aii bechu, os nad attelir ef gan ras dwyfol.

Wrth ddoall y geiriau fol hyn, y niaent ya
gyson à'r cyd-destyn, ac yn gosod ystyr y
wreiddiol alian yn well ; ac luîí'yd nid ydynt
yn gwrthddywedyd haeriad St. loan, 'Ni a
wyddom nad yw y neb a aned Dduw yn
pechu :' gwel ar 1 loari v. 18. Nid oedd So-

lomon, wrth ddywedyd y geiriau hyn, yn
meddwl y byddai i wendid y natur ddynol, a'i

tlmeddrwydd i bechu, esgusodi troseddiadau

gwirfoddol ac adnabyddus yn erbyn Duw, yn
enwedig gwrthgiliad oddiwrtho ef a'i waaan-

aeth, yr hyn ocdd yr acho.'ì o hoU gaethglud-
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47 Os dychwelant at eu calon yn
y wlad y caethgludwyd hwynt iddi,

a dychwelyd, ac erfyn arnat yn
ngwlad y rhai a'u caethgludasant,
gan ddywedyd, Pechasom, trosedd-

asom hefyd, a gwnaethom yn an-

nuwiol

;

48 A dychwelyd atat ti á'u holl

galon, ac â'u holl enaid, yn ngwlad
eu gelynion a'u caethgludasaut
hwynt, a gweddio arnat ti tua'u

gwlad a roddaist i'w tadau, a'r

ddinas a ddewisaist, a'r t a adeil-

edais i'th enw di

:

49 Yna gwrando di yn y nefoedd,

mangre dy breswylfod, eu gweddi
hwynt, a'u deisyfiad, a gwna farn

iddynt.

50 A maddeu i'th bobl a bechas-
ant i'th erbyn, a'u holl gamweddau
yn y rhai y troseddasant i'th erbyn.

ìadau yr luddewon. * Ar yr adnod hon gall-

wn sylwi,' meddai Dr. A. Clarlce, ' íbd yr ail

adran, fel ei cyfieithir yma, yn gwneuthur y
dybiaeth yn yr adran gyntaf yn hoUol ddirym

;

canys os nad oes dyn niphecha., ofer yw dy-

wedyd, ' os pechant' Ond y mae y gwrth-

ddywediad hwn yn cael ei ddileu wrth gyfeirio

at y wreiddiol, ki yechetu lach, yr hyn a ddy-
lai gael ei gyfieithu, os bydd iddynt bechu
i'th erbyn, neu pe pechent i'th erbyn ; ki ein

adam asher lo yecheta, canys nid oesdyn na
ALL bechti ; hyny yw, nid oes dyn anmhech-
adwy, neb anffaeladioy, neb a'r nad yw yn
agored i droseddu. Hyn yw gwir ystyr yr

ymadrodd me\ra amrai ranau o'r Beibl, ac

felly y darfu i'n cyfieithwyr ni ddeall y
wreiddiol ; canys hyd yn nod yn adn. 31 o'r

bennod hon hwy a gyfieithasant yecheta, ' os
TROSEDDA dyn (felly y Saesonaeg), yr hyn yn
sicr a arwydda y gaÛai ef droseddu neu beidio ;

ac fel hyn y cyfieithasant yr un gair yn Lef.

V. 1, a vi. 2, Ì Sam. ii. 25, 2 Cron. vi. 22, ac

mewn amrai leoedd ereilL' Ac efe a chwanega,
*Y mae y testyn hwn wedi bod yn amddifîyn-
fa ryfeddol i bawb a gredant nad oes gwaredig-
aeth oddiwrth bechod yn y bywyd hwn. Nid
yw y testyn yn Uefaru y fath athrawiaeth ; nid
yw ond yn llefaru am \ posibilricydd i hob
dyn bechu, a rhaid fod hyny yn wir am gyflwr
o brawf' A digio o honot lürthynt—am
bechu íelly pan nad oedd gorfod arnynt, fel ag
i'w cospi am hyny trwy eu rhoddi yn Ihiw eu
gelynion ;/eí y caethgludont hwyn'tyngaeth-
ion i lolad y gelyn—fel y gwnaed à'r de^
llwyth i Assyria, a llawer o'r ddau Iwyth arall

i Babilon.

Adn. 47- Os dychwelant at eu calon yn y
wlad y caethgludwyd hwynt iddi] Heb. ' ôs

dygant eu calonau yn ol,' sef oddiwrth eu
heilunod a'u hoferedd ; a dychwelyd—Saes.
' ac edifarhau ;' ac erfyn arnat—am faddeu-
ant a thrugaredd

; gan ddywedyd—gan gyf-
addef, oddiar deimlad gofidus o'u bai, eu bod

a phâr iddynt gael trugaredd ger-

bron y rhai a'u caethgludasant, fel

y trugarhaont wrthynt hwy :

51 Canys dy bobl di a'th etifedd-

iaeth ydynt hwy, y rhai a ddygaist
ti allan o'r Aiíft, o ganol y ífwrn

haiarn

:

52 Fel y byddo dy lygaid yn ag-

ored i ddeisyüad dy was, a deisyf-

iad dy bobl Israel, i wrando ar-

nynt hwy pa bryd bynag y galwont
arnat ti.

53 Canys ti a'uneillduaist hwynt
yn etifeddiaeth i ti o holl bobl y
ddaear, fel y llefaraist trwy law
Moses dy was, pan ddygaist ein tad-

au ni allan o'r Aifift, Arglwydd
Dduw.

54 ^ Ac wedi gorphen o Solomon
weddio ar yr Arglwydd yr holl

weddi a'r deisyfìad yma, efe a gy-

wedi pechu, troseddu, a gwneuthur ati an-

nuwiol.

Adh. 48. A dychwelyd atat ti â'u holl

galon, ac á'u holl enaid] Yn y modd mwyaf
gostyngedig, edifeiriol, a diragi'ith, gan gyf-

Iwyno eu cyrff a'u heneidiau yn gwbl i dy
wasanaeth ; a giceddio, S;c.—gwel ar adn. 44.

Adn. 49. li na gicrando di yn y nefoedd^
Sçc.] Gwel ar adn. 45 ; a gwnafarn iddynt—
Saes. 'amddiffyn eu hachos,' neu eu hiawnder-
au, tv\\j eu gAvaredu allan o'u caetliiwed.

Adn. 50. A maddeu i'th bobl] Eu hoU
gamweddau, ar eu cyfaddefiad o honynt, eu
hedifeirwch am danynt, a'u dychweliad oddi-

wrthynt ; aphâr iddynt gacl trugaredd ger->

bron y rhui a'u caetligìudasant—gael eu trin

yn drugarog tra y parhäent yn gaethweision
iddynt, a chael rhyddid i ddyrhwolyd i'w

gwlad eu hunain, adn. 34. Y mae calonau
holl blant dynion yn Uaw Duw, ac efe all, pan
y myno, beri i'r rhai hyny dosturio wrth ei

bobl, y rhai a fuont eu herlidwyr creulonaf.

Adn. 51. Canys dybobl dia'th etifcddiacth
ydynt hicy] Pa fodd bj-nag y pechont i'th er-

byn, neu y dyoddefont oddiwrth ddynion ; eto
cofia fyth mai dy bobl neiUduol di ydvnt, wedi
eu derbyn i gyfammod à thi,, a tiian dy ofal

a'th no'dded. ganol y ffwrn haia'rn—

y

caethiwed creulonaf a'r llafuí trymaf : gwel âr
Deut. iv. 20.

Adn. 52. Fely byddo dy lygaidyn agor-
ed] Gwel ar adn. 29.

Adn. 53. Canys ti a'u neiUduaist hwì/ní
yn etifeddiaeth i ti] Dechreuaist waith o dru-
garedd fawr iddynt : na ddyro achhsur i'th
elynion feddwl dy fod yn anaUuog i' orphen,
neu dy fod yn ansefydlog yn dy ft'yrdd a'th
fwriadau, neu yn greulon "wrth'dy'bUmt dy
hun. Fel y Uefaraist trwy hi Jloses—
gwel ar Exod. xix. 5. Arglwydd Dduw !—yma y mae Solomon yn gorplien ei weddi,
trwy apeliad difrifol at yr Arglwydd ei Dduw;
yr hyn a ddengys ei dduwioí barch of iddo, a'ì

413
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fododd oddi g>erbron allor yr Ar-
glwydd, o ostwng ar ei liniau, ac o
estyn ei ddwylaw tua'r nefoedd.

55 Ac efe a safodd, ac a fendith-

iodd lioll gynulleidfa Israel â llef

uchel, gan ddywedyd,
56 Bendigedig fyddo yr Ar-

glwydd, yr hwn a roddes lonyddwch
i'w bobl Israel, yn ol yr hyn oll a

lefarodd efe : ni syrthiodd un gair

o'i holl addewidion da ef, y rhai a
addawodd efe trwy law Moses ei

was.
57 Yr Arglwydd ein Duw fyddo

gyda ni, fel y bu gyda'n tadau : na
wrthoded ni, ac na'n gadawed ni :

58 I ostwng ein calonau ni iddo
ef, i rodio yn ei holl ffyrdd ef, ac i

gadw ei orchymynion ef, a'i ddeddf-
au, a'i farnedigaethau, y rhai a or-

chymynodd efe i'n tadau ni.

ymddiried ynddo y gwnai efe yr hyn oll ag yr

oedd efe wedi gweddio am dano.

Adn. 54. Ac wedi gorphen o Solomon
u-cddio ar yr Arglwydd] Yn yr hyn, fel y
tybia rhai, yr oedd ei'e yn gysgod o ürist yn
eiriol dros y saint o flaen yr allor aur, Dat.

viii. 3, 4 ; efea gyfododd oddi gerbron cdlor

yr Arglwydd
—

^lie yr oedd efe wedi bod yn
gostwTig ar ei liniau yn y pulpud pres, ac yn
estyn ei ddwylaw tua'r nefoedd, adn. 22.

Adn. 55. Ac efca safodd] Ar ei draed yn

y pulpud pres, fel y galíai weled yr hoU bobl,

a hwythau ei Aveled yntau, tra y byddai yn
eu bendithio, fel yr adroddir yn adn. 57, 58.

Adn. 56. jíendigedig fyddo yr Arglwydd]
Cyn dechreu bendithio y bobl, y mae Solomon
yn benditlùo yr Arglwydd am yr hyn a wnaeth-

ai efe iddynt hwy yn ol ei addemdion aml.

Ni syrthiodd un gair o'i holl addewidion da

ef—lieb ei gyflawni. Efe a grybwylla hyn er

anrhydedd tragwyddol i'r dwyfol ftyddlondeb,

ac er cefnogaeth fythol i bawb a adeiladant ar

yr addewidion dwyfol.

Adn. 57. Yr Arglwydd ein Duw fyddo
gyda ni] I'u cyfarwyddo, i'n bendithio, i'n

hamddiftyn, a'n llwyddo yn mhob dim ; fcl y
bugyda'n tadau—nid yn unig gydag Abra-

l)am, Isaac, a Jacob, ond hefyd gyda'u hiliog-

aeth hwy o'r Aiftt i Ganaan ; na ivrthodcd m,
ac na'n gadawed ni—gwel ar Jos. i. 5.

Adn. 58. 1 ostwng ein caLonau ni iddo ef]

Fel y carom, y gwasanaethom, ac yr ufyddlia-

om iddo ef yn mhob dim a'r a orchymynodd
efe i ni.

Adn. 59. A bydded fy ngciriau hyn] Sef

y deisyfiadau a wnaethai efe yu ei weddi ger-

bron yr Arglwydd
; yn agos at yr Arglioydd

ein iJuw ddydd a nos—i'w cofio a'u hystyried

ganddo ef yn wastadol, fel ag i roddi atebiad

grasol bob amser i'r rhai a weddiant arno ar

unrhyw uchos ; i wncuthur barn ä'i was—
Saes. 'i amddiff"yn achos ei was,' a'i hiliog-

aeth, at yr hyn y cyfeiriwyd vn nechre y
414

59 A bydded fy ngeiriau hyn, y
rhai a ddeisyfais gerbron yr Ar-
glwydd, yn agos at yr Arglwydd eiu

JJuw ddydd a nos, i wneuthurbarn
â'i was, a barn á'i bobl Israel beu-
nydd, fel y byddo yr achos :

60 Fel y gwypo holl bobl y ddaear
niai yr Argiwydd sydd Dduw, ac

nad oes arall.

61 Bydded gan hyny eich calon

j-n. beriíaith gyda'r Argiwydd ein

Duw ni, i rodio yn ei ddeddfau ef,

ac i gadw ei orchymynion ef, fel

heddyw.
62 A'r brenin a holl Israel gydag

ef a aberthasant aberth gerbron yr
Arglwydd.

03 A Solomon a aberthodd aberth
hedd, yr hwn a ofirymodd efe i'r

Arglwydd, sef dwy íii ar hugain o

wartheg, a chwech ugain mil o

weddi, adn. 25 ; a barn (Ti bobl Israel beu

nydd—i barhau eu breintiau a'u hiawndérau
iddynt hwythau o bryd i bryd, fel y byddo yr
aclios, at yr hyn y cyfeiriwyd yn y rhan olaf

o'r weddi.

Adn. 60. Fel y gwypo holl bobl y ddaear]
Trwy ei waith yn gwrando ac yn ateb gweddi-
au ei bobl, ac yn eu gwaredu o'u cyfyngderau

;

mai yr Arglicydd sydd Dduw—nad oes un
gwir Dduw ond Jeiiufa, Duw Israel. Felly

amcan Solomon, wrth ofyn am atebiad i weddi-
au ei bobl, oedd cael holl drigolion y byd oddi-

wrth eu heilun-dduwiau, i addoli a gwasan-
aethu Duw Israel.

Adn. 61. Bydded gan hyny eich calonyn
berjfaith gyda^r Argtwydd ei/i Duw ni] Yn
bur a diragrith yn eich cariad ato, eich addol-

iad hono, a'ch ufydd-dod iddo
; fei heddyw

—fel yr oeddynt oU y dydd hwnw ; canys hyd
yn hyn nid oedd na'r brenin na'r bobi wedi
gyi'o at eilunaddoliaeth. Y mae yn alaethus

meddwl, ar ol y cynghorion hyn, mai Solomon
ei hun a syrthiodd gyntaf oddiwrth ddeddfau
a gorchymynion Duw : gwel ar pen. xi.

Adn. 62. A'r brcnin a holl Jsrael] Trwy
weinyddiad yr offeiriaid ; a abcrthasant abertli

—sef poetli-oftrymau ac oftrymau hedd, yn
gystal a bwyd-oftrymau, adn. 64. Y mae yn
debyg fod }'r aberth wedi ei osod ar yr allor

cyn i Solomon ddechreu gweddio ; a chyn
gynted ag y gorphenodd efe weddio, a bendith-

io a chyngliori y bobl, disgynodd tàn o'r nef-

oodd ar yr allor i ysu yr aberth, 2 Cron. vii.

1-3.
Adn. 03. Dwy fil ar hugain o wartheg, a

chwech ugain iniL o ddcfaid] Nid oll mewn
un diwrnod, ond yn y saith, neu fe allai yn y
pedwar diwrnod ar ddeg a grybwyllir adn. 65.

FcLLy SuLomon a hoLL feibion IsraeL a gy-
segrasant díj yr Arglinjdd—a ddechreuasaut
ei neillduo ef at waitii ac addoliad Duw, trwy
yr aberthau a' ymarteriadau santaidd hyn.

Adn. 64. Y dwthwn hwnw y santeiddiodd
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ddefaid. Felly y brenin a holl feib-

ion Israel a gysegrasant d yr Ar-
glwydd.

64 y dwthwn hwnw y santeidd-

iodd y brenin ganol y cyntedd oedd

o flaen t yr Arglwydd : canys yno
yr ofifrymodd efe y poeth.-oífrymau,

a'r bwyd-offrymau, a brasder yr oíf-

rymau hedd: o herwydd yr allor

bres, yr hon oedd^ gerbron yr Ar-
glwydd, oedd ry fychan i dderbyn y
poeth-offrymau, a'r bwyd-offrymau,
a brasder yr offrymau hedd.

65 A Solomon a gadwodd y pryd
hwnw yl, a holl Ìsrael gydag ef,

cynulleidfa fawr, o ddyfodfaHamath
hyd afon yr Aifft, gerbron yr Ar-
gíwydd ein Duw, saith o ddyddiau
a saith o ddyddiau, sef pedwar di-

wrnod ar ddeg.
QQ A'r wythfed dydd y gollyng-

odd efe ymaith y bobl : a hwy a
fendithiasant y brenin, ac a aethant

y hrenin ganol y cyntedd] Sef cyntedd yr
ofFeiriaid, yn yr hwn yr oedd allor fawr y
poeth-oflfrwm. Efe a gysegrodd y cyntedd, yr
un modd a'r allor fa-wT, trwy aberthau ; ond
pyda hyn o wahaniaeth, ddarfod iddo gysegru
hòno at wasanaeth barhaus, ond hwn yn unig
at yr achos presenol, gan gael ei awdurdodi i

hjTiy trwy yr angenrheidrwj'dd am dano at y
wasanaeth bresenol, i'r hon nid oedd yr allor

bres ^Ti ddigonol ; a thrwy gyfarwyddyd Ys-
bryd Duw, â'r hwn y cynysgaeddwyd Solomon
yn ddiamau, gan ei fod yn broffw-yd yn gystal

a brenin. Yma gan hyny yr adeiladodd efe

amrai allorau at wasanaeth y cysegriad, y rhai

wedi hyny a dynwyd i la'WT.

Adn. 65. Cifmìlleidfa fawr] Yn gynwys-
edig filoedd o bobl yn ddiamau o bob llwyth

yn Tsrael ; o ddyfodfa Hamath—yn Syria yn
ygogledd ; hydafonyr Aifft—y Rhinocorura
yn y deau ; pedioar diwrnod ar ddeg—sef

saitli ddyddiau i gysegrii y deml, a saith i

gynal gyl y pebyll.

Adn. 66. A'r loythfed dydd y gollyngodd
efe ymaith y hohl\ Ar ol ymuno â hwy yn y
gymanfa santaidd, yr hon a gynelid ar yr
wythfed dydd. Nid yr w>-thfed dydd o ddydd
cyntaf gyl y cysegriad a feddylir, ond yr
•wythfed o \vyl y pebyll, a'r pymthegfed ar ol

dechreu gyl y cysegriad, sef y 23ain o fis

Ethanim, 2 Cron. vii. 10. A hmj a fendith-
iasant y hrenin—diolchasant iddo am ei ofal,

ei draul, a'i lafnr dirfawr yn adeiladu y deml,
ac yn sefydlu addoliad Duw yn eu plittì, ac am
ei haelioni mawr iddynt ; a dymunasant bob
bendith iddo mewn amser ac yn nhragwyddol-
deb. Aca aethant i'w pebyil—i'w dinàsoedd
a'n cartrefleoedd ar hyd a lled yr hoU wlad, yn
hyfryd a llawen eu calon am yr holl bethau" a
welsant, a glywsant, ac a fwynhasant yn Jeru-
salem yn ystod y bymthegnos a aetliai heibio.

i'w pebyll yn hyfryd ac â chalon
lawen, am yr holl ddaioni a wnaethai
yr Arglwydd i Dafydd ei was, ac i

Israel ei bobl.

PENNOD IX.

\ PHAIsr orphenodd Solomon ad-^ eiladu t yr Arglwydd, a th y
brenin, a chwbl o ddymuniad Solo-

mon yr hyn a ewyílysiodd efe ei

wneuthur
;

2 Yr Arglwydd a ymddangosodd
i Solomon yr ail waith, fel yr ym-
ddangosasai iddo yn Gibeon.

3 A'r Arglwydd a ddywedodd
wrtho. Gwrandewais dy weddi di

a'th ddeisyfiad di, yr hwn a ddeisyf-

aist ger fy mron i : cysegrais y t
yma a adeiledaist, i osod fy enw
ynddo byth ; fy llygaid hefyd a'm
calon fydd yno yn wastado].

4 Ac os rhodi di ger fy mron i,

PEN. IX. Adn. 1. A phan orphenodd
Solomon adeiladu t yr Argìwydd) Yr h-rni

a orphenodd efe mewn saith ml\Tiedd a han-
ner ; a th y hreniiì—yr hwo. a g\Tnerodd
dair blynedd ar ddeg wedi hyny, pen. vii. 1

;

a chwhlo ddymyniad Solomon—seft coed-

wio: I/ibanus, a th merch Pharao ; ac ond
odid ei winllanoedd, ei erddì, ei berllanau, a'i

lynau dwfr, Preg. ii. 4—6.

Adn. 2. Yr ail waith] Hyny yw, yr ail

waith meMTi brendd\\yd neu weledigaeth, fel

yr ymddangosasai iddo }ti Gibeon, pen. iii. 5 ;

canys ymddengys fod y genadwri ddwyfol a
grybwyllir pen. vi. 11—13, wedi cael ei chario

iddo oddÌMTth Dduw gan ryw brofîw\-d. Ym-
ddanghosodd yr Arglwydd iddo y tro hwn yn
union ar ol cysegru y deml, a ch\Ti iddo dde-
chreu ar yr adeiladau ereill ; ac felly dylaî yr
adnod hon gael ei darUen, ' Yr Arglwydd a
ymddaiìgosasai i Solomon, &:c. ;' yr tì\-n a*i

calonogodd ef i ddechreu ei adeiladau ereill,

a'u gorphen oll \-n llwyddiannus, ^Cron. vi. 11.

Adn. 3. Gwrandeìrais dy weddi di] Yr
hon a g^Tiwysir yn y bennod flaenorol ; cysegr-
ais y t yma a adeiledaist—trwy fy mhresen-
oldeb gogoneddus yn y c\\-mwl, a'm derb\-niad

o'th eb\Tth, santeiddiais ef i'm gwasanaeth
a'm haddoliad arbenig fy hun. Yr oedd So-
lomon wedi neillduo a chyflwyno y deml i'r

addoliad dwyfol, ond rhagorfi-aint Duw ei hun
oedd ei chysegru a'i santeiddio hi yn ystyr pri-

odol y gair. Fy ìlygaid hefyd—f^- rhaglun-
iaeth wyliadwTUS a grasol; a'm calon—fy
hyfrydwch yn yr addolwyr diragrith ; fydd
yno yn wastadoî—cyhyd ag y parheir jt
addoliad a'r wasanaeth ddwyfol yno mewn
purdeb.

Adn. 4. Megys y rhodiodd Dafydd dy dad,
mewn perffeithrwydd calon acnniondeb] Er
i Dafydd fod vn euog o amrai bechodau, eto vr
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megys y rhodiodd Dafydd dy dad,
mewn períFeithrwydd calon ac un-
iondeb i wneuthur yn ol yr hyn oll

a orchymynais i ti, ac os cedwi fy
neddfau a'm barnedigaethau

:

6 Yna mi a sicrhaf orseddfainc
dy frenhiniaeth di ar Israel yn dra-
gywydd, fel y Uefarais wrth Dafydd
dy dad, gan ddywedyd, Ni phalla i

ti r ar orseddfainc Israel.

6 Os gan ddychwelyd y dychwel-
wch chwi a'ch meibion oddiar fy ol

i, ac heb gadw fy ngorchymynion
a'm. deddfau, y rhai a roddais o'ch
blaen chwi, eithr myned a gwasan-
aethu duwiau dyeithr, ac ymgrymu
iddynt hwy

:

7 Yna y toraf Israel oddiar wyneb
y tir a roddais iddynt hwy ; a'r t
hwn a gysegrais i'm henw, a fwriaf
allan o'm golwg ; ac Israel fydd yn
ddiareb ac yn wawd yn mysg yr holl

bobloedd

:

8 A'r t uchel hwn, pawb a gyni-
weirio heibio iddo a syna wrtho, ac
a chwibana ; dywedant hefyd, Pa-
ham y gwnaeth yr Arglwydd fel hyn
i'r wlad hon, ac i'r t yma ?

oedd ef yn beríFaith ac union ei galon gyda
golwg ar addoliad Duw, yr hyn a olygir yma

;

canys ni wrthgiliodd efe un amser oddiwrth
Dduw trwy eilunaddoliaeth.

Adn. 5. Yna mi a sicrhaý orseddfainc dy
frenhiniacth di\ Ar yr amraod hon yn unig,

fod i ti rodio ger fy mron i mewn perífeitli-

rwydd calon, megys y rhodiodd Dafydd dy
dad.

Adn. G. Os gan ddiichwclyd y dychwelwch
chwi a'ch meibion oddiar fy ol i\ Gan gilio

o'm gwasanaeth, gadael fy allor, a gwasan-
aethu duwiau dyeithr.

Adn. 7. Yna y toraf Israel oddiar wyneh
y íir] Trwy adael iddynt gael eu caethgludo
o'r wlad hon i wledydd ereill; a'r t hwn agy-
segrais Ì'nri henw a fwriafalland'mgoltog—
yr hyn a gyflawnwyd pan losgwyd y deml gan
Nebachodonosor, 2 Cron. xxxvi. 19 ; ac Israel

fydfl yn ddiareb ac yn wawd—crybwyllid eu
hadfyd a'u trueni hwy yn ddiarebol, i osod

allan unrhyw gystudd a cliyfyngder dirfawr ; a
chydunai pawb i'w difrîo a'u gwawdio : gwel
arDeut. xxviii. 37.

_
Adn. 8. AW t uchel hwn\ Sef uchel ei fri,

ei cnwogrwydd, a'i ogoniant; pawb a gyni-
weirio heihio iddo a syna—wrth weled ei ad-
feilion a'iludw; aca chwibana—mewníFordd
o ddirmyg a gwawd. Paham y gwnaeth yr
Arghoydd--(^yánQhyM&nt mai' ýr Arglwy'dd
fyddai wedi gwneyd y fath ddystryw, ac y
rhaid fod rhyw achos annghyflfredin yn galw
»m hyn oU.

Adn. 9. A htvy à ddywedant] Sef j cyni-
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9 A hwy a ddywedant, Am iddynt
wrthod yr Arglwydd eu Duw, yr
hwn a ddyg eu tadau hwynt allan o
dir yr Aiíft, ac ymaflyd mewn duw-
iau dyeithr, ac ymgrymu iddynt, a'u
gwasanaethu hwynt ; am hyny y
dyg yr Arglwydd arnynt yr hoil
ddrwg hyn.

10 Acynmhenyrugainmlynedd,
lüecli adeiladu o Solomon y ddau d,
sef t yr Arglwydd a th y brenin

;

11 {Am i Hiram brenin Tyrus
ddwyn i Solomon goed cedr a choed
íFynidwydd, ac aur, yn ol ei holl

ewyllys ef) y brenin Solomon a
roddes i Hiram ugain ninas yn
ngwlad Galilee.

12 A Hiram a ddaeth o Tyrus i

edrych y dinasoedd a roddasai So-
lomon iddo ef ; ac nid oeddyntwrth
ei fodd ef.

13 Ac efe a ddywedodd, Pa ddin-

asoedd yw y rhai hyn a roddaist i

mi, fy mrawd ? Ac efe a'u galwodd
hwynt Gwlad Cabul, hyd y dydd
hwn.

14 A Hiram a anfonodd i'r brenin
chwech ugain talent o aur.

weìrwyr, y rhai a dybir yraa fel yn ateb eu
gilydd ; Am. iddynt wrthod yr Arglwydd eti

Duw—yr hwn a wnaethai gymaint iddynt
hwy a'u tadau, a gwasanaethu duwiau dyeithr

yn ei le ef ! Fel hyn gellid darllen eu pechod
yn eu cosp.

Adn. 10. Ac yn mhen yr ugain mlynedd]
O'r amser ag y dechreuasai SoÌomon adeilada

y ddau d, pen. vii. 1.

Adn. 11. Solomon a roddes i Iliram ugain
ninas yn ngwlad Galilee'] Nid am byth ond
odid, eithr rhoddodd eu cynyrch hwy hvd nes

y telid yr arian a fenthycasai efe at ei adeilad

au. ÝmddengYs modd bynag naill ai na
dderbyniodd Hiram hwy, neu ynte ddarfod

iddo, ar ol cael ei dalu, eu hadfer hwynt i So-

lomon ; canj's dywedir yn 2 Cron. viii. 2,
' Solomon a adeiladodd y dinasoedd a roddas-

ai Hiram i Soloraon, ac a wnaeth i feibion Is-

rael drigo yno.' Tybia rhai mai dinasoedd

Cenhedlig a ennillesid gan Solomon oeddynt,

ac ara hyny fod ganddo hawl i'w rhoddi ymaith
am byth, trwy nad oeddynt yn rhan o'r wlad
a ranwyd wrth goelbren i'r Israeliaid yn am-
ser Josua.

Adn. 12. A Iliram a ddaeth o Tyrus i

edrych y dinnsoed(T\ Y rhai oeddynt ar gy-
ffiniau gogloddol Galilee, nid vn mhell o Tyrus;

ac nid oeddynt wrth ei fodd ef—neu yn dâl

digonol am yr a\ir, trwy eu bod yn ddinasoedd

bychain, neu yn mhell oddiwrth y môr, neu
am fod y ífyrdd a'r tir yn ddrwg a chleieg o'n

hamgylch : gwel isod.

Adn. J.^. Pa ddinasoedd yw y rhai hyn «
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15 %A. dyma swm j dreth a gododd
j breuin Solomon, i adeiladu t yr
Arglwydd, a'i d ei hun ; a Milo, a
mur Jerusalem, Hazor, a Megido,
a Gezer.

16 Pharao brenin yr Aiíft a aethai

i fyny, ac a ennillasai Gezer, ac a'i

llosgasai hi â than, ac a laddasai y
Canaaneaid oedd yn trigo yn y ddi-

nas, ac a'i rhoddasai hi yn anrheg
i'w ferch, gwraig Soh')mon.

17 A Solomon a adeiladodd Gezer,
a Beth-horon isaf,

18 A Baalath, a Thadmor yn yr
anialwch, o fewn y wlad,

19 A holl ddinasoedd y trysorau

roddaist i mi, fy mrawd f\ Ei frawd fel cyd-

frenin, ac un mewn cynghrair a chyfeillach âg
et ; ac wrth ei alw yn frawd pan yn bychanu
GÌ rodd ef, daughosai nad oedd dim digofaint

yn bodoli rhyngddynt. Ac efe a'u galwodd
hicyrìt Giclad Cahul—gair Phenisiaidd,

meddai Josephus, yn arwyddo ' anfoddhaol ;'

neu gelwid hwy felly, yn ol rhai o'r rabbiniaid,

am fod y tir yn ' galed, cleiog, a difîrwyth.'

Gan fod ìlawer o draíferth yu ofynol i'w lafur-

io a'i ddiwyllio, nid oedd yn dra chyfaddas i

wr Tyrus, y rhai oeddynt yn dra diog a

moethus, ac yn fwy chwannog i farsiandi'aeth

nag i amaethyddiaeth. Sonir am dref Cabul
yn Jos. xix. 27 ; ond ymddengys fod hòno yn
ìe gwahanol i hwn : gwel y sylwadau yno. "Os

rhoddodd Hiram y dinasoedd hyn yn ol yn
awr, diamau i Solomon roddi iddo yntau ryw
gydwerth mwy boddhaol ganddo am ei aur.

Adn. 14. A Jliram a anfoìiodd] Neu a

anfonasai, &c., fel yr adroddwyd yn adn. 11 ;

chicech ugain talent o aur—yr hyn oedd yn
£657,000 o'n harian ni. Enwir swm yr aur

yma, i ddangos yr achos o anfoddlonrwydd
ÌFIiram i'r dinasoedd uchod, trwy nad oedd-
jTit, yn ei dyb ef, yn dâl digonol am gymaint

aur.

Adn.-lS. A dyma swm y dreth] Sefchwech
ugain talent o aur, y rhai a gododd Solomon
oddiar y wlad i dalu Iliram, ar ol iddo ef

wrthod y dinasoedd uchod. Ond tybia rhai

niai treth o wyr a olygir yma, fel yn pen. v.

13, yr hyn oedd yn angenrheidiol i godi cv-
nifer o adeiladau: gwel ar adn. 20, 21. 3Iilo

—meddylia rhai mai rhyw gwm dwfn rhwng
mynydd Seion a'r hyn a elwid dinas Jebus
oedd Milo, a darfod i Solomon lenwi hwn i

fyny, ac adeiladu arno fath o amddiftynfa, a
lle o ymgynulliad cyhoeddus i ymdrin Ag
achosion gwladol. Dywedir yn 2 Sam. v. 9, i Pa-
fydd ' adeiladu oddiamgylch, o Milo ac oddi-
mewn ;' a dichon iddo ef adael adeiladaeth Milo
ei hun yn anmheríîaith, yr hon a orphenodd So-
lomon yn awr. A mur Jerusalcm—yr hwn
oedd yn waith ma\vr: cànys yr oedd no dri

mur yn y cwbl, fel y dywed Abarbinel ac
ereill : y mur mewTiol, yn amgylchu t Dduw
a th y breniu ; yr ail, yn amgylchu tai y
mawriou ; a'r trvdydd, vn amgvlchu yr

3 F
'

y rhai oedd gan Soiomon, a dinas-
oedd y cerbydau, a dinasoedd y gwr
meirch, a'r hyn oedä ewyllys gan
Solomon ei adeiladu yn Jerusalem,
ac yn Libanus, ac yn holl dir ei lyw-
odraeth.

20 Yr holl bobl y rTiai a adawyd
o'r Amoriaid, Hethiaid, Pereziaid,
Hefiaid, a'r Jebusiaid, y rhai nid
oeddynt o feibion Israel

;

21 8ef eu meibion hwy, y rhai a
adawsid ar eu hol hwy yn y wlad, y
rhai ni allodd meibion Israel eu
lladd ; ar y rhai hyny y eyfododd
Solomon dreth riogaeth hyd y
dydd hwn.

holl ddinas. IIazor—dinas yn Uwj'th Naph-
tali ; Mcgido—yn llwyth Manasse ; a Gezcr
—yn llwyth Ephraim. Meddylir i Solomon
adgyweirio y dinasoedd hyn ar gost y wlad, a
chodi rhyw adeiladau mawrion yn mhob un o
honynt at wasanaeth y wlad, megys i gadw ar-

Iwyon rhyfel, &c.

Adn. ÌG. Pharao—a enniìlasai Gezer] Yr
oedd Josua wedi cymeryd y ddinas hon oddi-

ar y Canaaneaid, a'i rhoddi i Iwyth Ephraim,
Jos. xvi. 10 ; ond ymddengys i'r Canaaneaid
ei hail gymeryd hi, a chadw meddiant o honi
hyd ddyddiau Solomon, pryd y darfu i dad-
yn-nghyfraith Solomon ei hadennill hi, a'i

rhoddi i Solomon yn gynysgaeth gyda'i ferch.

Adn. 17. A Soìomon a adeiladodd Gezer]
Trwy fod Pharao wedi ei Uosgi hi â tháa
wth ei chymeryd oddiar y Canaaneaid, adn.

16 ; a Beth-horon isaf—Si'i ' uwchaf ' hefyd,

2 Cron. viii. 5.

Adn. 18, A Thadmor yn yr aniahcch]
Addefir bron yn gyflredinol mai Palmyra
glodfa-nT yw hon, adfeilion pa un a geir hyd
heddyw, ac a roddaut i ni y drychfeddwl uwch-
af am fawredd ac arddorchogrwydd chwaeth
Solomon. Y mae yn sefyll yn anialwch Ar-
abia, rliwng Damascus a'r Euphrates, mewn
Uanerch fl'rwythlon yn nghanol gwhid anial

:

gwel Dawhiii's and ^Yood's Ruins of Fal-
myra.
Adn. 19. A holl ddinasoedd y trysorai/]

Lle y cadwai Solomon d erbyn amseroedd o

angen, neu arfau ac arlwy gogyfer à rhyfel

;

a dinasoeddy cerbydau, a dinasoeddy gwýr
meirch—o'r rhai yr oedd ganddo lawer, pen.

X. 26.

Adn. 20. Yr holl bobl y rhai a adaìiyd
o'r Amoriaid, ^'c] Y rhai ond odid, erbyn
hyn, oeddynt wedi dyfod yn broseh'tiaid i'r

grefydd luddewig, fel y Gibeoniaid ; neu o

leiaf yr oeddynt wedi ymwrthod â'u heilnn-

addoHaeth.
Adu. 21. Y rhai ni allodd meihion Israel

cu Iladd] Am eu bod wedi ymgyfaminodi A
hw^y i'w harbed, ond odid, fel y Gibeoniaid

:

ni aUent eu Uadd, heb dori y cyfimmod hwnw.
Ar y rhai hyny y cyfododd Solomon drcth

tcriogaeih—nid treth o arian, yr hon ni allent

ei thalu vn eu cvflwr tvlawd presenol ; cnd
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22 Ond o fcibion Israel ni wnaeth
Solomon un yn gaetliwas : rhyfel-

wyr iddo ef oeddynt, a gweision
iddo, a thywysogion iddo, a cliap-

teniaid iddo, a thywysogion ei ger-

bydau, a'i wr meirch.
23 Y rhai hyn oedd benaf ar y

swyddogion oedd ar waith Solomon,
pum cant a deg a deugain, oedd yn
llywodraethu y bobl oedd yn gweith-

io yn y gwaith.
24 ^ A merch Pharao a ddaeth i

fyny o ddinas Dafydd i'w th ei hun,
yr hwn a adeiladasai Solomon iddi

hi : yna efe a adeiladodd Milo.
25 A thair gwaith yn y üwyddyn

yr oífrymai Solomonboeth-offrymau
ac oífrymau hedd ar yr allor a adeil-

adasai efe i'r Arglwydd : ac efe a

'treth o gaethwasanaeth,' fel y mae yn y
Saesonaeg, i wneuthur y rhan galetaf o'r gwaith

cyhoeddus.
Adn. 22. Ond ofeihion Israel niwnaeth

Solomon un yn gaethwas] Yr hyn a fuasai

yn groes i'r gyfraith, Lef xxv. 39, 40 ; rhyfel-

wyr iddo ef oeddynt—y rhai a gadwai efe yn
fyddin wastadol hyd yn nod mewn amser o

heddwch, fel y byddent yn barod os cynygiai

gelynion ymosod ar y wlad ; a chyfrifid hon
yn swydd anrhydeddus ; a gweision iddo—yn
ei d a'i lys, ac yn dal pob swydd uchel yn y
Uywodraeth a'r filwriaeth.

Adn. 23. Pum cant a deg a deugain] Yn
2 Cron. viii. 10, dywedir mai 250 oeddynt. Y
mae yn debyg fod y 550 uchod yn llywodr-

aethu ar gylch, 250 ar y tro ; a bod 50 o hon-

ynt dros ben i lenwi y bwlch pan fyddai rhai

o'r ddau ddosbarth hyn yn methu, gan afiech-

yd neu ryw achos arall : gwel ar pen. v. 14.

Adn. 24. A merch Pharao a ddaeth ifyny,
êçc.] Yn 2 Cron. viii. 11, nyni a gawn y rhe-

swm paham nad arhosodd hi yn y t Ue y
trigasai Dafydd, sef am ei fod yn tath ar le

santaidd, lle nad oedd yn weddus iddi hi bre-

swylio ynddo, am fod yr arch wedi bod yno.

Adn. 25. A thair gwaith yn y flwyddyn
yr offrymai Solomon] Sef ar yl y pasc,
gyl y pentecost, a gyl y pebyll : gwel ar

Bxod. xxiii. 14—16. Diamau ei fod ef yn
ofîrymu yno hefyd ar amserau nodedig ereill,

heblaw y tair gwaith hyn.

Adn. 26. A'r brenin Solomon a wnaeth
lon/jau yn Esion-gaber] Y Ue hwn oedd
borthladd enwog ar fin y môr coch. Yr oedd

y môr coch yn ymledu yn ddwy gainc íTorch-

og, a holl anialwch Sinai yn gorwedd rhwng y
ddwy gainc, ac Esion-gaber ar du dwyreiniol

y gainc ddwyreiniol; wrth Eloth—yr hon
oedd borthladd arall ar drwyn y gainc ddwyr-
einiol, o du y deau i'r môr marw. Y mae yn
debyg mai yn nechre ei deyrnasiad y gwnaeth
Solomon y llongau hyn, er mai yn awr y cry-

bwyllir am danynt gyntaf.

Adn. 27- A Hiram a anfonodd ei weision

yn y llongau] I'w hwylio hwynt ar hyd y
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arogldarthodd ar yr allor oedd ger-
bron yr Arglwydd. Felly efe a or-

phenodd y t.
26 •[[ A'rbreninSolomonawnaeth

longau, yn Esion-gaber, yr hon sydd
wrth Eloth, ar fin y môr coch, yn
ngwlad Edom.

27 A Hiram a anfonodd ei weision
yn y llongau, y rliai oedd longwyr
yn medru oddiwrth y môr, gyda
gweision Solomon.

28 A hwy a ddaethant i Ophir, ac

a ddygasant oddiyno bedwar cant ac
ugain o dalentau aur, ac a'it dygas-
ant at y brenin Solomon.

PEJSTNOD X.

APHAN glybu brenhines Seba
glod Solomon, am enw yr Ar-

môr, ae i ddysgu morwriaeth i weision Solo-

mon, y rhai nad oeddynt mor gynefiu â'r môr
a gwr Tyrus.

Adn. 28. A hwy a ddaethant i Ophir] Nid
oes neb yn awr yn gwybod yn sicr yn mha le

yr oedd Ophir. ' Yr oedd yn sefyll yn rhyw-
le tuhwnt i'r Ganges, ac yn ffurfio rhan o'r

arfordir ag sydd yn ymestyn o Pegu i barth

deheuol Malaya'—Hewlett. 'Ý mae yn
debyg ei bod yn Sofala, yn Affrica Ddeheu-
ol, ar gyfer Madagasgar'—Huet. 'Ym-
ddengys ei bod yn Armenia, wrth ben yr Eu-
phrates.'

—

Calmet. ' Yr oedd y lle hwn yn
Taprobana,' (yr hon a elwir yn awr Ceylon.)
—BocHAET. Y mae yn y cyfan unar-bym-
theg o wledydd wedi eü henwi fel y fan Ue y
safai Ophir ; ond y dyb fwyaf gyffredin yw,
mai rhyw le yn yr India Ddwyreiniol a olyg-

ir: gwel arpen. x. 11, 22. Ac a ddygasant
oddiyno bedwar cant ac ugain o dalentau
aur—yr hyn oedd yn £2,299,500 o'n harian

ni. Yn 2 Cron. viii. 18, dywedir ' 450 talent

o aur,* a gallai ei fod yn 450 cyn ei doddi neu
ei buro, ac yn 420 ar ol ei buro, neu ar ol

talu am ei gludo. Ac a'u dygasant at y
brenin Solomon—i'w drysorfa ef yn Jeru-
salem.

PEN. X, Adn. 1. Aphanglyhu hrenhin-
es Seba glod Solomoríi Ei wybodaeth o'r

gwir Dduw, a'r doethineb rhagorol a roisai

Duw iddo ef, a'r hyn oU a wnaethai Solomon
cr anrhydedd a gogoniant enw Duw. Gan fod
ein Hargtwydd yn ei galw hi jnfreíihines y
deau, Mat. xii. 42, y mae yn debygol, ebài
Clarke, y dylai y Ue hwn gael ei ysgrifenu
yn Saba, Azab, neu Azaba, pob un o ba rai a
arwydda y deau. Gesyd rhai Seba yn Arabia,
ac ereiU yn Ethiopia ; ond dywed Josephus
mai enw dinas yn Meroe, ynys yn y Nilus,
oedd Seba, ac mai oddiyno y daeth y frenhin-
es hon. Y mae yr Abyssiniaid bob amser,
cyn ac wcdi dyddiau Crist, yn haeru mai o'u
gwlad liwy y daeth hi, a bod oi hiHogaeth wedi
bod am hir amser yn teyrnasu yno. Tybia
rhai ei bod hi o hil Abraham o Cetura, a bod
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glwydd, hi a ddaeth i'w brofì ef â
chwestiynau caled.

2 A hi a ddaeth i Jerusalem â llu

mawr iawn, â chamelod yn dwyn
aroglau, ac aur lawer iawn, a meini
gwerthfawr. A hi a ddaeth at So-
lomon, ac a lefarodd wrtho ef yr
hyn oll oedd yn ei chalon.

3 A Solomon a fynegodd iddi hi

ei holl ofynion: nid oedd dim yn
guddiedig rhag y brenin, a'r na fy-

negodd efe iddi hi.

4 A phan welodd brenhines Seba
holl ddoethineb Solomon, a'r t a

adeiladasai efe,

ganddi ryw draddodiadau am grefydd Abra-
bam heb eu colli ; ac iddi glywed clod Solo-

mon gan y morwyr a droisent i'w phorthladd-

oedd hi ar eu taith i Opliir : ond gwel yr

adfeddyliadau yn niwedd y bennod hon. líi

a ddaeth i'w brofi ef â chwestiynau caled—
yn debygol mewn materion naturiol, gwladol,

a chrefyddol. Gellir meddwl y rhaid ei bod
hi yn bur ddoeth ei hun, cyn y gallai roddi

cwestiynau caled i r mor fawr a Solomon.
Y mae y lxx yn galw y cwestiynau hyn yn
ddychymygion, a'r Arabaeg yn eu galw yn
ddammegion a dychymygion. Gwel yr ad-

feddyliadau yn niwedd Barn. xiv.

Adn. 2. A hi a ddaeth i Jerusalem â llu

mawr iawn] O'i thywysogion a'i gweision,

fel gosgorddlu gweinyddawl iddi ar ei thaith
;

â chamelod yn dwyn aroglau—megys thus a
myrr, &c. ; ac aur lawer iawn—crybwyllir

am aur Seba yn Salm lxxii. 15 ; a meini
gwerthfawr—yn anrhegion i Solomon ; ac a
lefarodd wrtho ef yr hyn oll oedd yn ei

chalon—neu yr hyn ag y bwiiadai ei lefaru

cyn dyfod oddicartref, sef yr holl gwestiynau
caled a barotoisai hi i brofi ei wybodaeth a'i

ddoethineb ef
;
yn nghyda phob peth arall a

ddygwyddodd ddyfod i'w meddwl wrth ym-
ddyddan âg ef.

Adn. 3. A Solomon a fynegodd iddi hi ei

holl ofynion] Hyny yw, efe a atebodd ei holl

gwestiynau caled er boddlonrwydd iddi : nid
oedd dim—pa mor ddyrys, tywyll, ûc anhawdd
bynag, a'r ned eglurodd efe iddi yn y modd
mwyaf goleu. Y mae traddodiad yn mhlith
yr luddewon, ddarfod iddi osod dau flodeuyn
ger ei fron ef, yn hollol yr un fath o ran llun,

maint, a lliw, ond fod un yn wir flodeuyn nat-

uriol, a'r llall yn rhith flodeuyn o waith celf-

yddyd. Yna gofynodd i'r brenin ddywedyd
pa un oedd y gwir flodeuyn, a pha un oedd y
rhith flodeuyn, heb iddo gyff"wrdd â liwynt, na
dyfod jTi agos atynt. Ar hyn parodd Solomon
i'r fíenestr gael ei hagor, a daetli g"wenynen
i mewn, yr hon a ddisgynodd yn y fan *ar y
gyár flodeuyn, gan sugno mêl o hono, ond nid
aeth yn agos at y rhith flodeuyn ; wrth yr hyn
y mynegodd Solomon pa un oedd y gir
flodeuyn, a pha un oedd y rhith.

Adn. 4. A phan welodd brenhines Seba
hoü ddoelhineb Solomon] Y fath amrywiaeth

5 A bwyd ei fwrdd, ac eisteddiad

ei weision, a threfn ei weinidogion,

a'u dillad hwynt, a'i drulliadau ef,

a'i esgynfa ar hyd yr hon yr âi efe

i fyny i d yr Arglwydd ; nid oedd
mwyach ysbryd ynddi.

6 A hi a ddywedodd wrth y bren-

in, Gwir yw y gair a glywais yn fy

ngwlad am dy ymadroddion di, ac

am dy ddoethineb.
7 Eto ni chredais y geiriau, nes i

rai ddyfod, ac i'm llygaid weled : ac

wele, ni fynegasid i mi yr hanner ;

mwy yw dy ddoethineb a'th ddaioni

na'r glod a glywais i.

rhyfeddol o wybodaeth â pha un y cynysg-

aeddwyd ef ; 'a'r t a adeiladasai efe—ond

odid eid ei hun, yn yr hwn yr oedd ei fwrdd

a'i weision, adn. 5. Y mae yn debyg iddi

gael golwg hefyd ar y dem), a holl adeiladau

ereill y brenin, lle yr oedd profion lluosog o

ddoethineb hvnod.
Adn. 5. Äbicyd ei fwrdd] Yn ei amryw-

iaeth a'i helaethrwydd, pen. iv. 22, 23; ac

eisteddiad ei weisiôii—set' ei lyswyr, wrth y
bwTdd, yn oleu gwahanol raddau ; a threfnci

weinidogion—teuluaidd, neu y deheurwydd

â'r hwn yr oeddynt yn gweini i bob uu; d'u

dillad hioynt—sef eu gosgorddwisg, yr hon

oedd yn wych a chostfawr iawn : a'i dndl-

iadau ef—y rhai a ddygent y gAvinoedd a'r

diodydd ereill i'r bwrdd "mewn ìlestri aur, adn.

21 ; a'i esgynfa—neu y grisiau liardd a chyf-

leus a wnáethai efe i fyned o'i d ei hun i

deml yr Arglwydd. Öntl y mae y Lxx, y
Yulgate, y Galdeaeg, y Syriaeg, yr Arabaeg,

a chyfieithiadau ereill, yn Ìle esgyjifa, yn dar-

Ilen, ' a'i boeth •ofrymau, y rhai a otìrymai

efe yn nh yr Arghvydd.' Nid oedd mwyach
ysbryd ynddi—yr oedd hi wedi ei gorchfygu

gan syndod, fel nas gwyddai yn ia^vn pa un ai

golygfa ^irioneddol oedd, ynte breuddwyd

;

ie, tybia Clarke iddi lewygu gan syndod ; a

chwànega, ddarfod iddo ef r.oled yr un effaith

ar foneddiges, ^Ti'th iddi edrych ar bacntwaith

ysblenydd. Ond gellir cyfieithu y geiriau,

' Nid oedd mwyach falchder neu uchclfrydedd

ynddi ;' hyny yw, yr oedd lii,wedi ei daros-

twng dan dciinlad nad oedd cyfoeth ei theyrn-

as ei hun, a'r gwychder yn yr hwn yr oedd hi

yn byw, yn haeddu ei gyffelybu i eiddo So-

lomon.
Adn. G. A hi a ddyicedcdd wrth y brcnin]

Wedi iddi ddyfod ychydig ati ei hun o'i syn-

dod perlewygol ; Gwir yw y gair a glyioais

yn fy ngwlad—gan y morw}T a aent yno o

Ganaan : gwel ar adn. 1.

Adn. 7- Eto ni chredais i/ geìriau] Hi a

gredodd i raddau gartref, onidè ni ddaethai i

Jerusalem ; ac ìoele, ni fynegasid i mi yr
hanncr—sef hanner yr hyn a welsai ac a glyw-

sai gan Solomon ei hun. Yr oedd hyn yn
hynod, am fod pobl yn gyffredin,mc^™achos-

ion o'r fath, yn cael pethau yn Uai o'r hauner

na'u dvsgwvliadau. Fel hyn y bydd gvda'r

419
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8 Gwn fjd dy wr di, gwýn fyd
dy weision hyn, y rliai sydd yn seíyll
yn wastadol ger dy fron di, yn clyw-
ed d}- ddoetliineb.

9 Bendigedigfyddoyr Arglwydd
dy Dduw, yr hwn a'th hoífodd di,

i'th roddi ar deyrn-gadair Israel

:

o herwydd cariad yr Arglwydd tuag
at Israel yn dragywydd, y gosododd
efe di yn frenin, i wneuthur barn a
chyfiawnder,

10 Ahiaroddesi'rbreninchwech
Tigain talent o aur, a pheraroglau
lawer iawn, a meini gwerthfawr.
Ni ddaeth y fath beraroglau mwy-
ach, cyn amled a'r rhai a roddodd
brenhines Seba i'r brenin Solomon.

11 A llongau Hiram hefyd, y rhai
a gludent aur o Ophir, a ddygasant
o üphir lawer iawn o goed almugim,
ac o feini gwerthfawr.

12 A'r brenin a wnaeth o'r coed

saint yn y nef, pan welant lesu wyneb yn
wyneb ; dywedant^yno na íynegwyd iddynt
yr hanner o'i ardderchogrwydd a'i ras gan y
rhai a'i pregethent ef ar y ddaear !

Adn. 8. Gwn fyd dy wr di\ Neu fel y
mae yn y Syriaeg, ' gwn fyd ÒlJfenywodài^
gwnfyd dj/ weision hyn—y rhai, wrth weini
iddo yn wastadol, a feddent gyfleusdra bob
dydd i glywed ei ymadroddion doethion.

Adn. 9. Bendigedig fyddo yr Arghüydd]
Am iddo hoffi, anrhydeddu, a dyrchafu y fathr teilwng i fod yn frenin ar Israel. O her-

wydd cariad yr Arglwydd tuag at Israel—
yma hi a awgryma nad er mwyn esmwythyd,
pleser, neu anrhydedd Solomon ei hun yn
unig, y gosododd Duw ef yn y frenhiniaeth,

ond i wneuthur barn a chyíìawnder i'w bobl

Israel.

Adn. 1 0. A hi a roddes i'r brenin chwech
ugain talent o aur] Yn cyfateb i £657,000
o'n harian ni ; a pheraroglau lawer iaion—
gwel ar adn. 2. Ni ddaèth y fath herarogl-

au—hyny yw, y falh amledd o honynt ar un-

waith, ac ynrhodd, canys gallwn feddwl fod y
peraroglau a'r meini gwerthfawr yn llawcr

mwy eu gwerth na'r aur. Ymddengys y dy-

lasai adn. 13ganlyn hon ; ac yna buasai liancs

brenhines Seba yn darfod, a hanes cyllid So-

lomon yn dylyn yn ddidor.

Adn. 11. A Uongau Jliram] Ond odid yr

un rhai a Uongau Solomon, pen. ix. 20, 27 ;

canys dywedir yn 2 Cron. ix. 10, fod gwcision

Solomon ynddynt
; y rhai a gludent aur o

Ophir—gwol ar pcn. ix. 28 ; a ddygasant o

Ophir lawer iawn o goed almugim—y rhai a

elwir, 2 Cron. ix. 10, yn ' gocd algummim'
Nid yw y berniaid yn cytuno pa bren oedd

l>\vn, ond meddylir yn gyftredin ei fod yn bren

caled, hardd, a gwertliìawr iawn, ac, yn ol yr

Araljaeg, o amrai liwiau.

Adn. 12. A'r brenin a lonaeth o'r coed

almugim annelau] Neu rciliau, i'r deml a'i

420

ahnugim anneläu id yr Arglwydd,
ac i d y brenin, a thelynau a psal-

tringau i gantorion. Ni ddaeth y
fath goed almugim, ac ni welwyd
hyd y dydd hwn.

13 A'r brenin Solomon a roddes
i frenhines Seba ei holi ddymuniad,
yr hyn a ofynodd hi, heblaw yr hyn
a roddodd Solomon iddi hi o'i fren-

hinol haelioni. Felly hi a ddych-
welodd ac a aeth i'w gwlad, hi a'i

gweision.
14 *^ A phwys yr aur a ddeuai i

Solomon bob blwyddyn, oedd chwe
chant a thriugain a chwech o da-
lentau aur

;

15 Heblaw yr liyn a gai efe gan y
marchnadwyr, ac o farsiandiaeth

y llysieuwyr, a chan holl frenhin-
oedd Arabia, a thywysogion y wlad.

16 ^ A'r brenin Solomon a wnaeth
ddau gant o darianau aur dilin

;

d ei hun. Yn 2 Cron. ix. 11, dywedir mai
grisiau a wnaeth efe o'r coed hyn ; a gall mai
rheiliau neu ganllawiau i'r grisiau a feddylir

yma ac yno. A thelynau a psaltringau—

y

rhai a wnaeth efe o'r un coed, at wasanaeth y
cantorion yn y deml.

Adn. 13. A'r brenin Solomon a roddes i

frenhines Scba ei holl ddymuniad] Y mae
yn debyg iddi chwennychu rhai o'r pethau

cywrain a welodd hi gan Solomon, ac iddi eu

gofyn ganddo, y rhai a roddes efe iddi yn
ewyllysgar ; hehlaw yr hyn a roddodd Solo-

mon iddi o'ifrenhinol haelioni—heb iddi eu
gofyn. Tybia rhai iddi chwennychu cael

plentyn o frenin doeth Israel ; ac y mae yr

lioll draddodiadau am dani yn dywedyd iddi

gael mab o Solomon a ehvid Menilelc, yr \\\ra.

a ddygwyd i fyny yn y llys Israelaidd, a ddy-
lynodd ei fam yn mrenhiniaeth Seba, ac a

ddysgodd i'w ddoiliaid grefydd yr luddewon :

gwel yr adfcddyliadau.

Adn. 14. A phiuys yr aur a ddeuai i So-
lomon bob hlwyddyn] Ophir, adn. 11, ac o

Tarsis, adn. 22. Er fod y lordaith hon yn cy-

meryd i fyny dair blynedd, eto yr oedd rhai

o'r Uongau yn dyfod i mewn bob blwyddyn,
trwy eu bod yn cychwyn ar wahanol amserau,
fel yr oedd yn dyfod i mewn bob blwyddyn,
at eu gilydd, chwe chant a thriugain a chwech
dalentau aur—yn cyfateb i £3,646,350 o'n

iiarian ni.

Adn. 15. Ileblaw yr hyn a gai efe gany
marchnadwyr] Fel toU am gael dwyn eu
nwyddau i'w gwerthu yn ei wlad cf; ac o

farsiand'iaelh y Llysieuwyr—y rhai a ddyg-
ent hadau a Uysiau pcraroglaidd i'w gwertlm
yno ; a cluin hoü freuhinoedd Arahia—

y

rhai a ddygent anrliogion iddo, adn. 25, fel y
gwnai y tywysogion hofyd.

A<ln. 16. JJdau gant o darianau aiirdilin]

Wcdi ou curo â mórthwylion, ac nid eu toddi

;

chüe chan siol o aur a roddodd efe yn mhob
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cìiwe chan sicl o aur a roddodd efe

yn mhob tarian

:

17 A thri chant o fwcledi o anr
dilin ; tair punt o aur a roddes efe

yn mhob bwcled. A'r brenin a'u

rhoddes hwynt yn nh coedwig Li-

banus.
18 ^ A'r brenin a wnaeth orsedd-

fainc fawr o ifori, ac a'i gwisgodd
hi âg aur o'r goreu.

19 Chwech o risiau oedd i'r or-

seddfainc ; a phen crwn oedd i'r or-

seddfainc o'r tu ol iddi, a chanllaw-

tarian—neu werth £1,095 o'n harían ni yn
mhob un. Y tarianau hj'n oeddynt er mawr-
edd a gwychder, ac i'w dwyn o fiaen y brenin

ar achlysuron neillduol.

Adn. 17. A thri chant o fwcledi] Math ar

darianau aur llai na'r rhai uchod ; tair punt
aiir—neu, fel ei mynegir yn 2 Cron. ix. 16,

' tri chan sicl o aur a roddodd efe yn mhob
bwcled,' sef hanner yr aur ag oedd yn y tarian-

au uchod. A'r brenin a'u rhoddes hwynt
yn nhy coedioig Libanus—Ue y cadwai efe ei

drysorau gwerthfawrocaf, pen. vii. 2.

Adn. 18. A'r brenin a wnaeth orseddfainc

fawr ifori\ Dant y cawrfil, neu yr elephant,

yw ifori ; a dywed haneswyr fod rhai o'r dan-

nedd hyn yn pwyso 90, 125, ac hyd yn nod
330 pwys. Nid ydym yn darllen am iíori hyd
oddeutu amser Solomon, yr hwn ond odid a

ddyg ga^^Tfilod o'r India Ddwyreiniol, neu a
g^'rchai ifori oddiyno

; yr hwn, meddai Pliny,

oedd yn werthfawrocach nag aur yn yr hen
amseroedd. Ac a'i gioisgodd hi âg aur—nid

i gyd, fel ag i guddio yr ifori, onidê buasai

cystal ei gwneuthur hi o goed ; ond yma a

thraw, mewn addumwaith cywrain. Trwy fod

yr ifori yn wn, dichon ei fod yn arwyddo
purdeb a chyfiawnder, â'r hwn y llywodraethai

ac y barnai Solomon : gwel ar Dat. xx. 11.

Adn. 19. Chicech o risiau oedd i'r orsedd-

fainc] O'r llawr i fyny at y droedfainc ; canys
yr oedd hi wedi ei chodi i'r uchder hyny, fel

y gallai pawb weled y brenin, a chlywed ei

farn ef. A phen crion oedd i'r orscddfainc
o'r tu ol iddi—yn debyg i'r cadeiriau gwellt a

geir mewn rhai manau yn Nghymru ; a chan-
Llawiau o bob tu i'r eisteddle—i'r brenin
roddi ei elinoedd arnynt, fel mewn cadair

freichiau : a dau lew yn sefyll yn ymyl y
canllawiau—un ar y ddeau a'r llail ar yr
aswy i'r brenin pan eisteddai ar yr orsedd, ac

wedi eu gwneuthur o aur ond odid. Yr oedd
y llewod hyn nid yn unig yn addurn i'r or-

sedd, ond hefyd yn arwyddion o fawrhydri,
gwToldeb, a phenderfyniad i ^yneyd cyfiawn-
der â phawb mewn barn ; ac yr oedd hefyd
yn arw'yddlun o Iwyth Juda, o'r hwn yr hàn-
asai Solomon, yr h^ra oedd yn gysgod o Grist

:

gwel ar Dat. v. 5.

Adn. 20. A deuddeg o lewod oedd yn sef-

yll yno] Llew ar bob gris o un tu, a Ìlew ar

bob gris o'r tu arall ; ni wnaethpwyd y fath
yn un deyrnas—cyn hyny, o ran ìlun, dèfn-

iau o bob tu i'r eisteddle, a dau lew
yn sefyll yn ymyl y canllawiau.

20 A deuddeg o lewod oedd yn
sefyll yno ar y chwe gris o'r ddeutu.
ISTiwnaethpwyd y fath ynundeyrnas.

21 ^[ A holl lestri yfed y brenin
Solomon oedd o aur ; a holl lestri t
coedwig Libanus oedd aur pur : nid
oedd arian ynddijnt. ISTi roddid dim
bri arno yn nyddiau Solomon.

22 herwydd llongau Tarsis oedd
gan y brenin ar y môr, gyda llongau
Hiram. Unwaith yn y tair blynedd

ydd, a gwj'chder. Ond mewn amseroedd di-

weddarach gall fod rhai cystal a hithau ; canys
dywed Athenaeus fod gorsedd brenhinoedd
Parthia oll o aur, yn cael eu hamgylchu â
phedair colofn aur, wedi eu haddurno â meini
gwerthfawr ; a bod brenhinoedd Persia yn
eistedd mewn bam dan winwydden aur, a
choedydd ereill o aur, grawnsypiau pa rai a
wnaed o amrai fathau o feini gwerthfawT.

Adn. 21. A holl lestri yfed y brenin Solo-
mon ocdd o aur] Nid yn unig y rhai yr yfid

honynt yn ei lys ef, ond hefyd yn nh coed-
wig Libanus, pen. vii. 2. Ni roddid dim bri

arno—sef ar yr arian, i wneyd llestri o hono,
gan mor aml oedd yr aur.

Adn. 22. herioydd Uongau Tarsis oedd
gan y brenin ar y môr] Sef líongau yn myned
i Tarsis

; gyda llongau Hiram—y rhai a aent

i Ophir. Dywedir hyn fel rheswm paham yr
oedd gan Solomon gymaint o aur, trwy fod

ganddo longau ereiU yn ei gludo o Tarsis, yn
gystal a'r rhai hyny o Ophir. Unioaith yn y
tair blynedd y deuai llongau Tarsis—am
y cymerai gymaint a hyny o amser iddynt
fyned a dychwelyd. Cesglir oddiyma mai nid
Tarsis yn Cilicia, hen gartref Paul, oedd hon,

na'r Tarsis ag oedd yn yr Hispaen, na Ue o'r

un enw yn Afírica ; eithr 1'arsis yn mhell yn
yr India Ddwyreiniol. Heblaw hyn, ni allent

forio y pryd hyny mor gyflym ag yn a^\T,

trwy eu î)od yn ymgadw gyda'r lan, yn lle dy-
lyn y cyfeiriad agosaf ar hyd y mòr ; ac y
mae yn debyg fod cryn lawer o'r amser hwn
yn cael ei dreulio i gloddio am yr aur a'r

arian, i hela y cawrfilod a'r epaod, i adgyweir-
io y llongau, ac i gyfnewid nwyddau à'r trig-

olion. Ifori—gwel ar adn. 18 ; epaod—neu
fwncíod, y fath ag a welir yn fynych mewTi
fíeiriau : ond i ba ddyben, nis gwyddom ; a
pheunod—aderyn mawr a hardd iawn, yr hwn
a werthfa^^TOgid oddeutu eu palasau gan fawr-
ion Judea, fel y gwneir gan ein mawrion ninau.
Oud myn Junius ac ereill mai y parrot neu
yr estrys a feddylir, ac nid j paun.

Adn. 23. 3Iewn cyfocfh a doethineb] Tr
olaf ba rai a ofynasai efe gan Dduw, yr hwn
yn rasol a addawodd chwanegu y bìaenaf:
gwel ar pen. iii. 9—13.

Adn. 24. A'r hollfyd] Neu 'holl frenhin-

oedd y ddaear,' fel ei mynegir 2 Cron. ix. 23 ;

sef y rhai ag oeddynt yn y gwledydd cymyd-
ogaethol, ac a glywsent am dano; oedd yn
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y deuai llongau Tarsis, yn dwyn
aur, ac arian, ac ifori, ac epaod, a
pheunod.

23 A'r brenin Solomon a ragorodd
ar holl frenhinoedd y ddaear, mewn
cyfoeth a doethineb.

24 ^]" A'r holl fyd oedd yn ceisio

gwelecl wjneh Solomon, i glywed ei

ddoethineb ef, a roddasai Duw jii ei

galon ef.

25 A hwy a ddygasant bob un ei

anrheg, llestri arian, a llestri aur, a
gwisgoedd, ac arfau, a pherarogl-
au, meirch, a mulod, dogn bob
blwyddyn.

26 A Solomon a gasglodd gerbyd-
au, a marchogion : ac yr oedd gan-
ddo fil a phedwar cant o gerbydau,

ceisio gweled wyneh Solomon—neii ddyfod
ato i ymddyddan âg ef, fel y daethai brenhin-

es Seba ; i glywed ei ddoethineb ef—yn en-

wedig mewn pethau naturiol a gwladol ; canys
ychydig a wyddai Cenhedloedd y byd am
betlîau ysbrydol.

Adn. 25. A hwy a ddygasant hoh un ei

anrheg] Er mwyn dangos eu parch iddo, a
chael derbyniad ganddo ; llestri arian a llestri

aur—er nad oedd nemawr o fri ar arian, nac
ar lestri arian, gan Solomon, adn. 21, eto dyg-
ai pob un anrheg o'r pethau gwerthfawrocaf
yn ei wlad ; ac, fel anrheg, nid oedd Solomon
yn gwrthod dim, yr hyn a fuasai yn anfonedd-
igaidd ynddo, ac yn ddirmyg ar y rhoddwr.

A gwisgoedd—o'r math goraf a mwyaf cost-

fawr, canys cadwai brenhinoedd agwr mawr-
ion lawer o'r rhai hyny wrth law ; ac arfau—
neu oífer rhyfel ; a pheraroglau—gwel ar

adn. 2, 10 ; meirch—y rhai nad oedd yn gyf-

reithlon iddo eu hamlhau, Deut. xvii. 16 ; a
mulod—gwel ar 2 Sam. xiii. 29 ; dogji bob
blwyddyn—fel anrhegion gwirfoddol ond odid,

er y gellid meddwl oddiwrth eu bod yn cael eu
rhoddi yn ílynyddol, mai math o 'dreth neu
deyrnged oeddynt, pcn. iv. 21.

Adn. 26. Ac yr oedd ganddo fil a, phedwar
cant gerbydau] Ond odid cerbydau rhyfel

;

a deuddeg mil o wr meirch—gweì ar pen. iv.

26 ; y rhai a osododd efe yn ninasoedd y
cerbydau—y rhai oedd ganddo mewn gwa-
lianol barthau o'r wlad, pen. ix. 19 ; a chyda^r
hrenin yn Jerusalem—fel y byddent wrth law
os byddai galw am danynt.

Adn. 27. A'r hrenin a wnaethyr arian yn
Jerusalemfel cerig] Mor aml, ac mor ddi-fri,

o herwydd y cyfìawnder mawr a gai efe o hono
Tarsis a manau eroill, adn. 21, 22, 25 ; a'r

cedrwydd a wnaeth efefel sycomorwydd—
mor aml a'r sycomorwydd lluosog a dyfent yn
y doldirocdd cyfagos. Math ar orwireb yw y
geiriau hyn, yn dynodi amledd yr arian a'r

cedrwydd.
Adn. 28. A meirch addygidi Solomon o'r

AìJ/'t] Yr hyn ocdd yn drosedd pendant or-

chymyn Duw, Deut. xvii. 10; ac edafedd
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a deuddeg mil o farchogion
; y rhai

a osododd efe ynninasoedd y cerbyd-
au, a chyda'r brenin yn Jerusalem.

27 A'r brenin a wnaeth yr arian
yn Jerusalem fel cerig, a'r cedrwydd
a wnaeth efe fel sycomorwydd yn y
doldir, o amldra.

28 ^A meirch a ddygid i Solomon
o'r Aiíft, ac edafedd llin : marchnad-
yddion y brenin a gymerent yr ed-
afedd Uin dan bris.

29 A cherbyd a ddeuai i fyny ac
a âi allan o'r Aiíft am chwe chan
sicl o arian, a march am gant a deg
a deugain : ac fel hyn i holl frenhin-

oedd yr Hethiaid, ac i frenhinoedd
Syria, y dygent hwy feirch trwy eu
llaw hwynt.

llin—neu lian main wedi ei wneuthur o'r ed-

afedd llin, am yr hwn yr oedd yr Aiíft yn
enwog. Ond tybia Bochart mai teyrnged neu
doll a feddylir wrth yr ' edafedd liin,' a Hou-
bigant mai cerbydau. A marchnadyddiony
brenin a gymerent yr edafedd llin dan bris

—rhoddent swm penodol yn flynyddol am
dano, gan sefyU eu hunain yn yr enniU neu y
golled.

Adn. 29. A cherhyd a ddeuai i fyny—o'r

Aifft am chwe chan sicl arian] Ýr hyn, yn
ol 2s. 6c. y sicl, a gyrhaeddai i £75 o'n harian

ni ; a march am gant a deg a deugain—neu
£18 15s. Acfelhyn i hoLl frenhinoedd yr
Ilethiaid—y rhai hyn oeddynt weddillion yr

hen genhedloedd a yrwyd allan Ganaan gan
yr Israeliaid, y rhai oeddynt yn awr wedi cy-

nyddu yn drefedigaethau Iluosog, ac a lyw-
odraethid gan amrai frenhinoedd. Tybia rhai

mai mewn parthau Arabia y cyfaneddent y
pryd hyn. Ac i frenhinoedd Syria—canys
yr oedd gwlad Canaan yn gorwedd rhwng yr
Aifft a Syria ; y dygent hwy feirch trtoy eu
llaw hwynt—ni oddefid i neb werthu meirch
a cherbydau yr Aifft i'r Hethiaid a'r Syriaid,

ond marclmadyddion Solomon, rhag i'r cen-

hedloedd cymydogaethol gynyddu eu meirch-
filwyr a'u cerbydau rhyfel i raddau gormodol.

Adfedoyliadau.—Yn chwanegol at yr hyn
a ddywedwyd eisioes am frenhines Seba, ni

fydd yn anfoddhaol gan y darllenydd wybod
yr hyn a ddywed Mr. Bruce am dani : gwel
ei DEiTniAU, cyf. ii. dal. 395. 'Dywed yr
Arabiaid mai ei hcnw oedd BeÚcis ; a'r

Abyssiniaid, Maoueda. Ein Hiachawdwr a'i

gcilw hi ynfrenJiines y deaUy heb son am un
enw arall, ond rhoddi ei nawdd i wirionedd y
daith. Nid yw yn debygol y dywedasai efe

iddi ddyfod o ' eithafoedd y ddaear,' pe buasai

hi yn un o'r Arabiaid, a chanddi yn agos i 50
raddau o gyfandir tu ol iddi.—Y mae yn

ansicr pa un ai luddcwes ai paganes oedd hi.

Sabcaeth oodd crcfydd y dwyrain oll, yr hon
oedd yn facn trauìgwydd parliaus i'r luddew-
on : ond wrth ystyried y futh nifer o'r bobl

hyny a fasnachent yno o Jorusalem, a'r fath
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AND y brenin Solomon a garodd
^ lawer o wragedd dyeithr (heblaw

amser maith y bu liyny yn parhau, nid yw yn
annhebygol mai luddewes oedd hi. Y mae
ein Ilarglwydd yn son am dani gyda chanmol-

iaeth, gan ei nodi allan fel siampl i'r luddew-
on. Ac yn ei diolchgarwch hithau o flaen So-

lomon, hi a gyfeiria at gariad Duw tuag at

had Israel yn dragywydd, adn. 9 ; yr hyn nid

vw mewn un modd yn iaith paganes. eithr un
îiyddysg yn hen hanesiaeth y genedl hon.

Ymddengys hefyd ei bod yn fenyw o ddysg,

a'r math hwnw o ddysgeidiaeth ag oedd y pryd

hyny bron yn neülduol i Palestina, nid i Eth-

iopia ; canys ni a wyddom mai un achos o'i

dyfodiad oedd i chwiiio pa un a ydoedd Solo-

mon y fath ddyn dysgedig ag y dywedid
ei fod.—Y mae hanesion yr Abyssiniaid, y
rhai sydd yn dra Ua'mi ar y pen hwn, yn cy-

meryd tyb ganol, gan ddywedyd mai paganes

oedd hi pan yn myned o Seba ; ond, gan ryf-

eddu yn fawr wrth weithredoedd Solomon,

iddi gael ei throi at luddewiaeth yn Jerusalem,

ac ymddwyn mab iddo, yr hwn a alwodd efe

MenüeJc, a'r hwn oedd eu brenin cyntafhwy.

—

Y mae yr Abyssiniaid, yn luddewon a Christ-

ionogion, yn credu fod y bummed Salm a

deugain yn broffwydoliaeth am ddyfodiad y
frenhines i Jerusalem ; fod merch Hiram yn
myned gyda hi o Tyrus i Jerusalem ; a bod y
rhan ddiweddaf o honi yn cyfeirio at enedig-

aeth mab iddi o Solomon, yr hwn a fyddai yn
frenin ar ran o'r Cenhedloedd. Wedi hyny hi

a ddychwelodd i Seba gyda'i mab Menihh

;

yr hwn, ar ol ei gadw am rai blynyddau, a an-

fonodd hi yn ol at ei dad i gael addysg. Nid
esgeulusodd Solomon ei waith ; ac efe a en-

einiwyd ac a goronwyd yn frenin Ethiopia yn

y deml yn Jerusalem, pryd y cafodd efe yr

enw Dafydd i. Wedi hyny efe a ddychwel-

odd i Seba, ac a ddyg gydag ef drefedigaeth o

luddewon, yn mhlith pa rai yr oedd amrai o

ddoctoriaid cyfraith Moses, yn enwedig un o

bob llwyth, i wneuthur bamwyr o honynt yn
ei deymas ; o ba rai y dywedir ac y credir fod

yr umbares, neu y gorachel farnwyr presenol,

(tri ba rai sydd jtì wastadol gyda'r brenin,)

wedi disgyn, Gyda'r rhai hyn hefyd daeth

Azarias, mab Sadoc yr offeiriad, gan ddwyn
gydag ef adysgrif Hebreig o'r gyfraith, yr hon
a roddwyd yn ei gadwraeth ef, gan ei fod yn
dal y teitl o nebret, neu archoffeirìad ; ac y
mae y gofal hwn, er fod y Uyfr ei hun wedi ei

losgi gydag eglwj's AxHm yn rhyfel Adel, yn
caeí ei barhau, fel y dywedir, yn llinach Azar-
ias, y rhai sydd nebrets, neu geidwaid eglwys
Axum, y dydd heddyw. Caibdd holl Abys-
sinia ar hyny ei dychwelyd, a Uywodraeth yr

eglwys a'r wladwriaeth ei chynllunio yn ol yr
hyn ag ydoedd mewn arferiad yn Jerusalem.

—Yn ol gweithred ddiweddafteymasiad bren-

hines Seba, hi a benderfynodd ddull yr olyn-

iaeth yn ei gwlad rhagUaw. Yn gyntaf, hi a

ordeiniodd fod i'r goron fod yn etifeddiaethol

yn nheulu Solomon am byth. Yn ail, nad
oedd i un fenyw, ar ei hol hi, allu gwisgo y

merch Pharao) Moabeesau, Ammon-
eesau, Edomeesau, Sidoneesau, a
Hetheesau

;

2 O'r cenhedloedd am j rhai y dy-

gorbn hòno, neu fod yn frenhines; ond fod
iddi ddisgyn i'r etifedd gwryw, pa mor bell

bynag, yn lle i'r etifeddesau benywaidd, pa
mor agos bynag ; a bod i'r ddau erthygl hyn
gael eu hystyried fel cyfreithiau sylfaenol y
deyrnas, heb byth gael eu newid na'u diddjinu.
Ac, yn olaf, fod i etifeddion g^vryw y t
brenhinol gaei eu hanfon yn wastadol yn gar-
charorion i fynydd uchel, Ue yr oeddynt i

barhau hyd eu marwolaeth, neu hyd nês yr
agorai yr olyniaeth iddynt.—Wedi g^-neuthur
y cyfreithiau hyn 511 anniddymadwy gan ei
holì hiliogaeth, bu brenhines Seba farw, ar ol

hir deymasiad 40 mlynedd, )ti y flwyddjm
986 cyn Ciist, gan osod ei mab Menileîc ar yr
orsedd, hiliogaeth pa un, fel y dysgai bra'd-
iaethau Abyssinia i ni gredu, a fuont byth
wedi hyny yn teymasu. Cyn belled a hyn,
yn wir, rhaid i ni ddwyn tstiolaeth iddynt,
nad yw hon yn athrawiaeth newj'dd, ond ei

bod wedi cael ei dal ganddynt yn ddirsgog a
chyson o'u hamser boreaf

; yn g}Titaf, pan yn
luddewon, ac wedi hyny mewn dyddiau di-
weddarach, ar ol iddynt gofleidio Cristionog-
aeth. Gallwn chwanegu yn mhellach, fod tv^-
iolaeth yr holl genhedloedd cymydogaethol
gyda hwy ar y pen hwn, pa un'bynag ai cyf-
eillion ynte gelj-nion. Nid ydynt yn gwa-
haniaethu ond yn enw y frenhinés, neu trwy
roddi iddi ddau enw.—Gan hyny, yn awr,
rhoddafgofrestr o'u brenhinoedd, ô íinach So-
lomon, wedi disg>'n oddi^vrth frenliines Seba,
hyd enedigaeth Crist ; arwyddlun pa rai y

w

llew, a'u harwyddair, 'Y liew o hiliogaèth
Solomon, ac Iwyth Juda, a orchfvgodd.'

Hyd y teyrnasiad
Menilek .... 4
Hendedya . . . . 1

Awida 11

Ausyi 3
Sawe 31

Gesaya I5
Katar I5
Mouta 20
Bahas 9
IÝawida 2
Kanaza .... 10

Hyd y teyrnasiad.
Katzina .... 9
Wazeha .... 1
Hazer 2
Kalas 6
Solaya 16
Falaya 26
Aglebu 3
Asisena 1
Brus 29
Mohesa \

Bazen I6'Y mae ^Ir. Brüce yn gyfiawn yn beio y daf-
len hon fel ^ti dd'iffyg'iol ; canys rhaid fod
amrai frenhinoedd wedi cael eu colli o'r gof-
restr hon. Y mae yn debyg mai dyfais ddi-
weddar ydyw, trwy i'r taflenau achawl gael eu
colli neu eu dystrywio ; ac nid rhv-fedd, pan
yr ystyriom y rhyfeloedd ysglj-faethus Uuosog
yn y rhai y bu pobl Abyssinia yn fynych yn
rhwym.

PEN. XI. Adn. 1. Ond y brenin Solomon
a garodd lawer wragedâ dyeithr] Paíran-
aidd, eilunaddolgar, ac anUad • carodd hw)-nt
â chariad anniwair ac annghyfreithlon

; fìeb -

law merch Pharao—yr hon hefyd oedd yn
wraig ddyeithr ac eilunaddolgar, ar r cmtaf o
leiaf, er y tybir yn gyffredin iddi ed'i hyny
gael ei phroselytio i'r grefydd luddewig.

Adn. 2. O'r cenhedloedd am y rhai ÿ du-
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wedasai yr Arglwydd wrth feibion
Israel, Nac ewch i mewn atynt hwy,
ac na ddeuant hwythau i mewn at-

och chwi : diau y tröant eich ca-
lonau chwi ar ol eu duwiau hwynt.
Wrthynt hwy y glynodd Solomon
mewn cariad.

3 Ac yr oedd ganddo ef saith gant
wragedd, yn frenhinesau ; a thri

chant o ordderchwragedd : a'i wr-
agedd a droisant ei galon ef.

4 A phan heneiddiodd Solomon,
ei wragedd a droisant ei galon ef ar
01 duwiau dyeithr : ac nid oedd ei

wedasai yr Arglwydd, ^c] Felly yr oedd
Solomon yn euog o ddaii bechod yn erbyn y
gyfraith ; un, wrth briodi llnaws o wragedd

;

a'r llall, wrth briodi gwragedd dyeithr, y rhai

fyth a ymlynent wrth eu heilunaddoliaeth, yr

hyn oedd yn hollol groes i'r gyfraith, Exod.
xxxiv. 16, Deut. vii. 3, 4. Wrthynt hivy y
glynodd Solomon mewn cariad—hyny yw, yr

oedd ef yn hoff iaicm o honynt. Yr oedd gan-

ddo lawer o wybodaeth ; ond i ba ddyben, pan
na wyddai pa fodd i lywodraethu ei chwantau?
Adn. 3. Acyr oeddganddo ef saith gant o

wrageddyn frenhinesau\ Yn wragedd priod-

ol icído, fel yr oedd Sarah i Abraham ; a thri

chant ordderchwragedd—fel yr oedd Agar
a Cetura i Abraham. Y rhai olaf hyn oedd-

ynt wragedd o'r ail radd, y rhai a gymerid yn
ol arfürion yr amseroedd hyny. Yr oedd gan
Solomon ddwy wraig eisioes, sef merch Pharao,

a mam Rehoboam, pen. iii. 1, a xiv. 21 ; ond

yr oedd yn rhaid iddo ef gael mil yn ychwaneg

!

"A oedd yn bosibl i'r fath ddyn fod yn meddu

y gradd lleiaf o dduwioldeb, pan yr oedd wedi
ymserchu yn annghyfreithlon fel hyn mewn
cynifer o wragedd ? Prin y caniatawn ni fod

dyn yn ofni Duw, os bydd ganddo ddwy
wraig ; ond beth a ddywedwn ni am ddyn â

chanddo fil o wragedd ! Y mae yn debyg mai
er mwyn rhagori ar hoU frenhinoedd a thy-

wysogion y ddaear mewn rhwysg a mawredd,

yn un peth, y cymerodd Solomon yr holl wr-

àgedd hyn ; ond ni wna byny ei gyfia^vnhau

ef am droseddu gorchymyn pendant Duw.
Myn rhai ei esgusodi ef trwy ddywedyd, ' Yr
oedd yn arferiad yn y dwyrain i dywysogion

luosogi gwragedd ; ac y mae yn debyg na

welodd Solomon erioed mo honynt oU.' Ond
a oodd rhai o honynt nad allasai efe eu

gweled a'u mwynhau? Ac oni ddywedir ei

fod ef yn glynuwrthynt mewn cariad? Ac
oni roddes ef y prawf mwyaf o'i ymlyniad

wrthynt, nid yn unig trwy oc?í/e/eu haddol-

iad ffiaidd hwy yn y wlad, ond hefyd trwy ad-

eiladu temlau i'w heihinod aflan, a chilio

oddiwrth ArglwyddDduw Israel creu mwyn?
Yr oedd Dafydd hefyd wedi lluosogi iddo ei

hun wragedd, er nad mor helaeth a hyn ; ac y
mae yn debyg ddarfod i'w siampl ddrwg cf

beri i Solomon feddwl fod hyny, os nad yn

gyfreithlon, eto yn llai drwg nag a ydoedd

mcwB g^\'irionedd. Fel hvn gall un weithrod
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galon ef berffaith gyda'r Arglwydd
ei Dduw, fel y buasai calon Dafydd
ei dad ef.

5 Canys So]omon a aeth ar ol As-
toreth duwies y Sidoniaid, ac ar ol

]yiilcom fiieidd-dra yr Ammoniaid.
6 A Solomon a wnaeth yr hyn oedd

ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd ; ac
ni chyflawnodd fyned ar ol yr Ar-
glwydd, fel Dafydd ei dad.
7 Yna Solomon a adeiladodd uch-

elfa i Cemos, fìSeidd-dra JMoab, yn y
bryn sydd ar gyfer Jerusalem ; ac i

]\ioloch, fíìeidd-drameibionAmmon.

ddrwg eiddo djni da, wneuthur mwy o niwed
nag ugain o eiddo dyn drwg.

Adn. 4. A phan henciddiodd Solomon"]
Meddylir fod Solomon yn awr wedi bod yn y
frenhiniaeth am oddeutu 30 mlynedd, a'i fod

oddeutu 18 inlwydd oed pan ddechreuodd
deyrnasu"; felly yr oedd efe y pryd hyn oddeu-
tu 48 neu 50 mlwydd oed. Crybwyllir hyn i

ddangos y dylasai efe fod wedi marweiddio yn
fwy yn aM'r at chwantau halogedig, ac y gall-

esid itiysgwyl y buasai i'w brofiad a'i wybod-
aeth beri iddo fod yn ddoethach. Ei loragedd
a droisant ei galon ef—oddiwth Arglwydd
Dduw Israel, adn. 9 ; ar ol duwiau dyeithr

—i roddi leiaf ran o'r addoliad hwnw iddynt

hwy, yr hwn a berthynai i Jehofa. Ac nid
oedd ei galon ef herffaith gyda'r Arglwydd
ei Dduw—casgía rhai oddiwrth hyn nad oedd
efe wedi cilio yn hollol oddiwrth wasanaeth yr
Arglwydd, eithr ddarfod iddo gysylltu addol-

iad duwiau ereiU gyda'i addoliad eí^felybu-
asai calon Dafydd ei dad—yr hwTi, er iddo

syrthio i bechodau ysgeler, ni syrthiodd erioed

i eilunaddoliaeth fel y gwnaeth Solomon ei

fab, ond bu ei galon ef yn berffaith rj^dd oddi-

wrth hyny ar hyd ei oes.

Adn. 5. Canys Solomon a aeth ar 61 Astor-
eth duu'ies y Sidoniaid] Trwy ddylanwad
hudoliaethus y Sidoneesau, y rhai a briodasai

efe, adn. 1. Yr oedd defodau aflan ac anllad

yn cael eu cyflawni yn addoliad Astoreth, fel

yn addoliad Venus yn mhlith y Groegiaid

:

gwel ar Bam. ii. 13. Ac ar ol Milcom—yr
un a Moloch, adn. 7 : gwel ar Lef. xviii. 21.

Fficidd-dra yr Ammoniaid—gelwir Milcom
felly, nid am ei fod yn flìaiddgan yr Ammon-
iaid, ond am ei fod yn fíìaidd gan Dduw.
Adn. 6. A Solow.on a ronaetli yr hyn oedd

ddrwg yn ngoliog yr Arglwydd] Ymddeng-
ys iddo fyned morbellmewn drygioni agoedd
ddichonadwy iddo ; canys nid oes dìm sydd
waeth yn ngolwg yr Arglwydd nag eilunadd-

oliaeth, 1 Sam. xv. 23.

Adn. 7- Yna Solomon a adeiladodd uch-

elfa i Cem,os] Neu allor ar uchelfa, yn ol

arfcriad y Cenhedloedd ; yn y bryn sydd ar
gyfcr Jerusalem—ac felly ar gyfer y deml a
adeiladasai efe i addoliad Jeiiofa ! Y bryn
hwn oedd mynydd yr Olewwdd, yr hwn a
elwir herwydd hyn yn ' fynydd y llygredig-

aeth,' 2 Bren. xxiii. 13, Ac i Moloch—yr
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8 Ac fclly y gwnaeth efe i'w hoU
wragedd dyeithr, y rhai a arogl-

darthasant ac a aberthasant i'w

duwiaii.

9 % A'r Arglwydd a ddigiodd
wrth Solomon, o herwydd troi ei

galon ef oddiwrth Arglwydd Dduw
Israel, yr hwn a ymddangosasai
iddo ef ddwywaith.

10 Ac a orchymynasai iddo am y
peth hyn, nad elai efe ar ol duwiau
dyeithr : ond ni chadwodd efe yr
hyn a orchymynasai yr Arglwydd.

11 Am hyny y dywedodd yr Ar-
glwydd wrth Solomon, herwydd
bod hyn ynot ti, ac na chedwaist fy

nghyfammod a'm deddfau a orchy-
mynais i ti : gan rwygo y rhwygaf

un a Milcom, arln. 5. Gwnaeth Solomon yr
'allorau hyn i foddhau y Moabeesau a'r Am-
moneesau, y rhai a briodasai efe, adn. 1.

Adn. 8. Acfelly y rjionaeth efe Ì'io holl

wragedd dyeithr] Canys wedi iddo ddechreu
ymoUwng i rai o'i wragedd hyn, yr oedd yn
rhaid iddo ymollwng iddynt oil, i'r dyben i'w

cadw yn foddlon heb eiddigeddu wrth eu gil-

ydd ; y rhai a arogldarthasant ac a aherth-

asant i'w dmoiuu—ac felly yr oedd efe yn
gorfod cadw Uawer o oífeiriaid o bob gwlad i

weini wrth y gwahanol allorau hyn, yr hyn
oedd yn gostus iawn iddo.

Adn. 9. A'r Arghoydd a ddigiodd wrth
Solomon] Y mae pecliod yn bechod, pwy
bynag a'i cyflawno ; ac y mae Duw mor ddig-

llon wrth bechod yn Solomon, ag y gall ef fod

wrth bechod yn yr adyn mwyaf anfad a diras

;

ie, yn fwy felly, trwy fod amgylchiadau yn
mwyhau ei euogrwydd ef. Yr oedd Soloraon

yn haeddu cosp drymach am addoli Astoreth

na neb o'r Sidoniaid, er iddynt hwythau
wneuthur yr un weithred. Nid oedd y Sidon-
iaid erioed wedi adnabod y gwir Dduw ; ond
yr oedd Duw wedi yniddangos iddo ef ddtcy
waith—unwaith yn Gibeon, pen. iii. 5 ; ac
eilwaith yn Jerusalem, ar ol ei weddi ef argy-
segriad y deml, pen. ix. 2.

Adn. 10. Ac a orchymynasai iddo am y
peth hyn] Ac yr oedd hyn hefyd yn mwyhau
pechod Solomon, iddo fyned ar ol duwiau dy-
eithr ar ol cael gorchymyn pendant i beidio

gan Dduw ei hun yn bersonol, gyda bygyth-
iad gosp ofnadwy os torai efe y gorchymyn
hwnw, pen. ix. 4—7.
Adn. 11. Am hyny y dywedodd yr Ar-

glwydd wrth Solomon] Ond odid trwy ryw
broffwyd a anfonodd, efe ato ; gan rwygô y
rhwygaf y frenhiniaeth oddiwrthyt ii—èi

rhwygo yn ddau ddarn, un o ba rai a gymerid
oddiwrth ei hiliogaeth ef, adn. 12, 13 ; ac aH
rhoddafhii'th was di—sef Jeroboam mabNe-
bat, yr hwn oedd nid yn unig yn ddeiliad i

Solomon, ond yn was hefyd, adn. 26, 28.

Adn. 12. Éto yn dy ddyddiau di ni wnaf
hyrì] Hyny yw, ni oddefaf iddo gael ei wneu-
thur ; ermwtjn Dafydddy dad—«ef erm^frn

3 ò ' •

y frenhiniaeth oddiwrthyt ti, ac a'i

rhoddaf hi i'th was di,

12 Eto yn dy ddyddiau di ni wnaf
hyn, er mwyn Dafydd dy dad : o
law dy fab di y rhwygaf hi.

13 Ond ni rwygaf yr holl frenhin-
iaeth ; un llwyth a roddaf i'th fab
di, er mwyn Dafydd fy ngwas, ac er
mwyn Jerusalem yr hon a etholais.

14 ^ A'r Arglwydd a gyfododd
wrthwynebwr i Sòlomon, Hadad yr
Edomiad. O had y brenin yn Edom
yr oedd efe.

15 Canys pan oedd Dafydd yn
Edom, a Joab tywysog y filwriaethn myned i fyny i gladdu y lladded-
igion, wedi iddo daro pob gwryw
yn Edom

;

addewid Duw i Dafydd, 2 Sam. vii. 12, 13 :

law dy fah di y rhwygaf hi—sef o law
Rehoboam, fel y gwelwn iddo wneyd j'h y
bennod nesaf.

Adn. 13. Ond ni rwygaf yr hollfrenhin-
iaeth] Eithr deg llwìi;h yn unig ; un Ihcyth
a roddaf i'th fab di—sef Uwyth BenjamÌD,
yn chwanegol at ei Iwyth ei hnn, sef ìlwyth
Juda. Neu gall ei fòd yn cyfeirio at "un
Uwyth cyfa7i, sef Juda; tra yr'oedd rhan o
Benjamin yn ymlynu wrth Jeroboam. Neii
yr oedd y ddau Iwyth hyn mor gvsvlltedig
â'u gilydd yn eu hetifeddiaeth, fel nad enwir
hwy yma ond megys vn llwyth. Er mwipi
Dafydd fy ngwas—ThQ.\à i ìinell y Messta
gael ei chadw yn llwyth Juda, ac mèwn Uinell
ifrenhinol, nes y deuai y gwir Ddafydb. Ac
er mwyn Jer'usalem—fel yr. oedd Dafydd
yn gysgod o'r Messia, fell yr oedd Je'rusa-
lem yn gysgod o'r wir eghcys : gan hyny yr
oedd yn rhaid cadw yr hen Jerusalem vÌ3 nwy-
law llwyth Juda, nes y byddai i'r gicir Dda-
fydd sefydlu y Jerusalem netrydd vn vr un
wlad, ac yn yr un ddinas. Á'r fàth rifres

ragluniaethau a fu vn ofynol i wnevd hvn
oll! •

•

Adn. 14. A'r Arglwydd a gyfododdwrth-
wynebwr i Solomon] Er na nwgai Duw y
frenhiniaeth oddiwrtho -^n ei ddyddiau ef, eto
efe a'i ceryddai ef á ' dj-modiaumeibion dvn-
lon,' fel y bygythiodd wnevd os troseddai èfe.
2 Sam. yii. 14 ; hyny yw, goddefodd Duw i'r
naiU godi ar ol y Uall i'w wrthw\-nebu a'iflino
ef yn ei henaint. Hadadyr Èdomiad—U-
^^^,°f^^?^*"^

«íeulu brenhinol Edom, vrh^
a ffodd i'r Aiff^ pan orchfvgodd DafvddV wlad
hono; acwediiddo gael ffafr gvda'r brenin,
efe a ymsefydlodd vno, fel y gweiir isod

Fdom] Gwel ar 2 Sam. viii. 14; a'joab /v-
^'V,f^ff]^.ÿM'''^('eth yn myned ifunu i çladdit
y UMedigioîi—BefH&ddeáigìon \'t Edomia^-d
rn gystal a'r Israeliaid, yr h^-n'a vstvnd À-n'
fater ddj-noliaeth bob amser. Ond vn lle
claddu y lladdedigion, y mne v Tareum vn ei
ddarllen, i ' yspeiho y lladdedigion.' Wedi
iddo daro pob gwryw yn Fdom—y-n v rhan
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16 Canys chwe mis yr arhosodd
Joab yno â holl Israel, nes dyfetha
pob gwryw yn Edom.

17 Yr Hadad hwnw a íFôdd, a
gwr Edom a gweision ei dad gydag
ef, i fyned i'r AifFt; a Hadad yn
fachgen bychan eto.

18 A hwy a gyfodasant o Midian,
ac a ddaethant i Paran : ac a gy-
merasant wr gyda hwynt o Paran,
ac a ddaethant i'r AifFt, at Pharao
brenin yr AiíFfc ; ac efe a roddes
iddo ef d,'ac a ddywedodd amroddi
bwyd iddo, ac a roddodd dir iddo.

19 A Hadad a gafodd ffafr fawr
yn ngolwg Pharao, ac efe a roddes
iddo ef yn wraig chwaer ei wraig ei

hun, chwaer Tahpenes y frenhines.

20 Achwaer Tahpenes a ymddyg
iddo ef Genubath ei fab : a Thah-
penes a'i diddyfnodd ef yn nh

hòno o'r wlad, neu y rhai arfog o honynt,

oddieithr Hadad, a gweision ei dad, y rhai a

ffoisent i'r Aifft, adn. 17 ; canys ni a gawn yr

Edomiaid yn genedl gref ar ol hyn.

Adn. 16. Canys chwe mis yr arhosodd
Joab yno] Rhwng yr amser ag y bu yn rhy-

fela, yn claddu y lladdedigion, ac yn gosod

penaethiaid ar y wlad i'w llywodraethu, 2 Sam.
viii. 14.

Adn. 17. A Hadadynfachgenhychanetol
Ac felly yn analluog i wneuthur nemawr heb-

law ffoi. Rhaid fod Hadad yn bur ieuanc y
pryd hyny, neu yn bur hen yn awr, trwy fod

oddedtu 60 mlynedd rhwng yr amser ag y
ffôdd efe i'r Aifft, a'r amser ag y cododd i

wthwynebu Solomon.
Adn. 18. A hwy a gyfodasant o 3Iidian]

Hwy yn gyntaf a aethant i Midian, ac a aros-

asant yno beth amser, ond odid fel y gallent

anfon oddiyno i gael gwybod a noddai Pharao

hv/ynt ; ac a ddaethant i Paran—gwlad arall

ar y ffordd o Edom i'r Aifft, Ue y cyflogodd efe

osgorddlu, naill ai fel arweinyddion, neu ynte

i wneyd ymddanghosiad tywysogaidd gerbron

Pharao, fel y cai efe well derbyniad a pharch

ganddo ef a'i bobl ; ac a ddaethant i'r Aifft

—Ue y mynegasant eu hamgylchiadau i Pha-

rao, a phwy oedd y bachgen Hadad, sef un o

had brenhinol Edom, yr hwn oedd yn gorfod

ffoi am ei einioes rhag milwyr Israel. Ac efe

a roddes iddo ef d—iddo ef a'i weision

breswylio ynddo, a bwyd hefyd am yr amser

hwnw ; ac a roddodd dir iddo—fel y gallent

ei lafurio, a chodi bwyd iddynt eu hunain am
yr amser dyfodol.

Adn. 19. A Hadad a gafodd fafr fawr
yn ngolwg Fharao] Ar gyfrif ei uchelradd

brenhinol, ei brydferthwch personol, a'i hy-

foesedd pendefigol ; ac efe a roddes iddo efyn
wraig chwaer ei wraig ei hun—ac fel hyn efe

a gysylltodd íladad âg ef ei hun yn un teulu

;

a diamau fod Duw yn trefnu y cwbl yn ei

ragluniaeth ddoeth, fel y byddai ef yn ffrewyll

i gospi Solomon o herwydd ei ajinuwioldeb.
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Pharao : a Genubath fu yn nh
Pharao yn mysg meibion Pharao.

21 A phan glybu Hadad yn yr
Aifft, huno o Dafydd gyda'i dadau.
a marw o Joab tywysog y filwriaeth,

Hadad a ddywedodd wrth Pharao,
Gollwng fi, fel yr elwyf i'm gwlad
fy hun.

22 A dywedodd Pharao wrtho ef,

Ond pa beth sydd arnat ei eisiau

gyda mi, pan wyt, wele, yn ceisio

myned i'th wlad dy hun ? Ac efe a
ddywedodd, Dim ; eithr gan ollwng
goîlwng fi.

23 *î[A Duw a gyfododd wrthwyn-
ebwr arall yn ei erbyn ef, Rezon
mab Eliada, yr hwn a ffoisai oddi-

wrth Had.adezer brenin Soba ei ar-

glwydd

:

24 Ac efe a. gynullodd wr ato,

ac a aeth yn dywysog ar fyddin,-

Adn. 20, A Thahpenes a'i diddyfnodd ef
yn nh Pharao] Yn amser priodol diddyfnu,

cymerodd ei fodryb, y frenhines, y plentyn i

lys Pharao, a diddyfnodd ef yno, gan fel yr
oedd yn ei hoffi ; a bu yno yn mysg ei gefndyr,

meibion Pharao, fel pe buasai yn un ö
honynt.

Adn. 21. A phan glyhu Hadadyn yr Aifft
huno Dafydd] Canys nid hir y bu y newydd
am farwolaeth brenin mor glodfawr a Dafydd
heb gyraedd i'r hoU wledydd cymydogaethol

;

a mario o Joah—yr hwn yr oedd ei enw yn
ddychryn fyth i Hadad o herwydd y difrod a
wnaethai efe ynEdom, adn. 15, 16. Gollwng

fi, fel yr elwyf i'm gwlad fy hun—i Edom,
gyda bwiad ond odid i'w hadenniU hi, trwy
fod Dafydd a Joab yn awr wedi marw.
Adn. 22. Ondpa beth sydd arnat ei eisiau

gyda mí] Hyny yw, pa beth yr wyt yn ddi-

ffygiol hono gyda mi, mewn ffordd o an-

rhydedd neu garedigrwydd, pan yr wyt am
fyned oddiyma i dy wlad dy hun? Ac efe a
ddywedodd, Dim— addefai nad oedd arno
eisiau dim lle yr oedd, ond ei fod yn cael pob
peth a ddymunai ; ond er hyny ewyllysiai yn
fawr gael myned i Edom, a chrefai yn daer

am gael ei oUwng yno ; ac ymddengys i

Pharao o'r diwedd ei oUwng ef. Tybia rhai na
fynegodd efe ei amcan i Pharao, o herwydd y
berthynas a'r heddwch ag oedd yn awr rhwng
Pharao a Solomon, pen. iii. 1. Tybia ereilí

iddo fynegu, ac i Pharao gael Edom iddo ef

gan Solomon, ar yr ammod o dalu teyrnged
flynyddol i Solomon ; ac iddo gadw yr am-
mod hòno hyd oni syrthiodd Solomon i eilun-

addoliaeth, pryd y dechreuodd Hadad wrth-
ryfcla yn ei erbyn ef, a gwneyd Uawer o
' ddrwg ' iddo, adn. 25.

Adn. 23. A Duw a gyfododd wrthwyneh-
wr arall yn ei erbyn ef, Rezon] Ac feliy efe

a gyflawnai ei fygythiad trwy Nathan, ' Os
trosedda efe, mi a'i ceryddaf â gwialen ddyn-
ol, ac â dyrnodiau meibion dynion,' 2 Sam.
vii. 14; yr hwn affoisai oddiwrth Hadad-
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paR laddodd Dafydd hwynt o Sobah

;

a liwy a aethant i Damascus, ac a
drigasant ynddi, ac a deyrnasasant
yn Damascus.

25 Ac yr oedd efe yn wrthwyneb-
wr i Israel holl ddyddiau Solomon,
heblaw y drwg a lonaeth Hadad :

ac efe a fiSeiddiodd Israel, ac a
deyrnasodd ar Syria.

26 ^ A Jeroboam mab îsTebat,

Ephratëad o Seredah (ac enw ei fam
ef oedd Serfah, yr hon oedd wraig
weddw) gwas i Solomon, a ddyrch-
afodd hefyd ei law yn erbyn y
brenin.

27 Ac o achos hyn y dyrchafodd
efe ei law yn erbyn y brenin : Solo-

mon a adeiladodd Milo, ac a gauodd
adwyau dinas Dafydd ei dad.

28 A'r gr Jeroboam oedd rymus
o nerth : a Solomon a ganfu y llanc

hwnw yn medru gwneuthur gwaith.

ezer—pan orcbfygodd Dafydd ef, 2 Sam. x.

16—18.
Adn. 24. Ac efe a gynullodd wr ató] Sef

rbai filwyr fFöedig Hadadezer ond odid, ar y
rbai yr aeth efe yn dywysog ; a hwy a aeth-

ant i Damascus—lle a gymerodd Rezon tra

yr oedd Solomon yn ymdroi mewn trytbyll-

wcb ; ac yno y bu efe yn teymasu, ac yn blino

Solomon, fel y gwnai Hadad yn Bdom.
Adn. 25. Ac yr oedd efe yn wrthioynehwr

i'Israel holl ddyddiau Solomoìi] O'r amser

y syrtbiodd efe i eilunaddoliaetb hyd ei farw-

olaeth : heblaw y drwg a tcnaeth Hadad—tra

yr oedd Hadad yn blino Solomon yn y deau,

yr oedd Rezon yn ei flino ef yn dost yn y
gogledd-ddwyrain. Ac efe a ffieiddiodd Is-

rael—o berwydd iddynt hwy ddifrodi y Syr-
iaid gynt, 2 Sam. x. ÌG, &c. ; ac a deyrnasodd
ar Syria—yr oedd Rezon yn eangu ei derfyn-

au, er ei fod yn byw yn Damascus, adn. 24.

Adn. 26. A Jerohoam mah Nebat] Gr
ieuanc o Iwyth Ephraim, yr bwTi a ddefnydd-
id gan Solomon i arolygu y diwygiadau a'r

adeiladau yn Milo ; ac efe a'i bynododd ei

hun trwy ei ddiwydrwydd a'i ymddygiad da
yn y fath fodd feí ag i «lueddu Solomon i'w

osod ef yn oruchwyliwr ar yr hoU weitbwyr o

Iwythau Ephraim a Manasse, y rbai a elwir

ynd Joseph, adn. 28. Ymddengys nad oedd
Solomon ar y cyntaf yn defnyddio neb o'r Is-

raeliaid mewn unrbyw galedwaith ; ond bob
yn ychydig efe a aeth yn fwy gormesol a di-

doimlad ; ac wrth adeiladu Milo, efe a newid-
iodd ei drefn ; ac yno, fel yr ymddengys, yr
hauwyd hadau anfoddlonrwydd a gwrtbryfel-

garwch. Ac enw ei fam ef oedd Serfah, yr
hon oedd wraig weadio—ac a gynelid ond
odid ar draul Jeroboam ; gwas i Solomon—
fel arolyg\Nr adeiladaeth RÍilo ; a ddyrchafodd
hefyd ei law yn erhyn y brenin—trwy gyn-
hyrfu y bobl yn ddirgelaidd i wrthryfel, o

herwydd eu beichio ond odid â threthi at yr

ac a'i gwnaeth ef yn oruchwyliwr
ar hoU faich t Joseph.

29 A'r pryd hwnw, a Jeroboam
yn myned allan o Jerusalem, y pro-

ffwyd Ahiah y Siloniad a'i cafodd
ef ar y ffordd, ac efe oedd wedi ei

wisgo mewn gwisg newydd, a hwynt
ill dau oeddynt yn unig yn y maes.

30 Ac Ahiah a ymaflodd yn y wisg
newydd oedd am dano ef, ac a'i

rhwygodd yn ddeuddeg o ddarnau.
31 Ac efe a ddywedodd wrth Je-

roboam, Cymer i ti ddeg darn

:

canys fel hyn y dywed yr Arglwydd,
Duw Isracl, Wele fi yn rhwygo y
frenhiniaeth o law Solomon, a

rhoddaf ddeg lhvyth i ti

:

32 (Ond un llwyth fydd iddo ef,

er mwyn fy ngwas Dafydd, ac er

mwyn Jerusalem, y ddinaa a ethol-

ais i o holl Iwythau Is^ael)

33 Oblegid iddynt fy ngwrthod i,

adeiladau hyn, ac o bersvydd rhoi pobl Isrofil

i weithio yn y fath galedwailh.

Adn. 27. Ac o achos hyn y dyrchafodd

efc ei hnó\ Sef o achos y dyrL-bafiad a gafoud

efe gan Solomon, a'r darostyngiad a wnaed àg
Israel, fel y nodwyd ucbod.

Adn. 28. A'r gwr Jerohoam oedd ryraus o

lìerth] nertb corftbrol, gwroldeb meddwl, a

dylanwad ar ei gyd-ddynion ; yn medrii

gumeuthur gicaith—yn ddeallus a diwyd yn

y cyflawniad o bono ; ac a'i gwnaeth cf yn
oruchwyliwr ar hollfaich t Joseph—set ar

Iwythau Ephraim a Manasse o hiliogaeth

Josepb. Ei waith ef oedd naiU ai codi v
tretbi o arian a roisid arnynt bwy at yv adeil-

adau ucbod, neu arolygu y g^vr a anfonent

hwy i weithio yn y gwaitb, neu ynte bob un
o'r ddau.

Adn. 29- A Jeroboam yn myned allan o

Jerusalem] NaiU ai nr ryw ncges bertbynol

i'w swydd, neu ynte i rodiana ar ol gorpben ei

waith
; y profwyd Ahiah—sef un o ysgrif-

enwyr lianes teyrnasiad Solomon, 2 Cron. ix.

29 ; a meddylir mai trwyddo ef y llefarasai

Duw o'r blaen wrth Solomon, ac yn enwedig

y genadwri a grybwyllir yn y bennod bon,

adn. 11—13: gwel ar pen. vi. 11. Ac cfe

oedd wedi ci loisgo â gwisg newydd—tybia

rbai mai Jeroboam oedd me^ra gwisg newydd ;

ond tybia ereill mai Abiab, am y buasai yn
sarhad iddorwygo gwisg Jeroboam.
Adn. 30. Ac a'i rhicygodd yn ddeuddeg o

ddarnau] Yn arwyddocaol o'r deuddeg Uwytb.
Adn. 31. Cymer i ti ddeg darn] I arwyddo

y cai efe ddeg llwytb i deymasu arnynt.

Adn. 32. Ond un Uwyîhfydd iddo ef] I

Solomon : gwel ar adn. 13.

Adn. 33. Oblegid iddjint fy ngwrthod f]

Sef Solomon ei bun, a Ìlawer o bobl Israel

gydag ef ; ac ymgrymu i Astorcth—gwel ar

adn. 5, 7-

Adn. 34, 35. Ond ni chynièraf yr holl
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ac ymgrymu i Astoreth duwies y
Sidouiaid, ac i Cemos duw y Moab-
iaid, ac i Milcom duw meibion Am-
mon, ac na rodiasant yn fy ífyrdd i,

i wneuthur yr hyn oedd uniawn yn
fy ngolwg i, ac i lüneuthur fy neddf-
au a'm barnedigaetliau, fel Dafydd
ei dad.

34 Ond ni cbymeraf yr holl fren-
hiniaeth o'i law ef : eithr gwnaf ef
yn dywysog holl ddyddiau ei eini-

oes, er mwyn Dafydd fy ngwas, yr
hwn a ddewisais i, yr hwn a gadw-
odd fy ngorchymynion a'm deddf-
au i

:

35 Eithr cymeraf yr holl frenhin-
iaeth o law ei fab ef, a rhoddaf o

honi i ti ddeg llwyth.
36 Ac i'w fab ef y rhoddaf un

llwyth ; fel y byddo goleuni i'm
gwas Dafydd yn wastadol ger fy
niron yn Jerusalem, y ddinas a
ddewisais i mi i osod fy enw
yno.

37 A thi a gymeraf fi, fel y teyrn-
asech yn ol yr hyn oll a ddymuno

frenhiniaeth] Na dim o honi tra y byddai So-
lomon byw : gwel ar adn. 12, 13.

Adn. 36. Fel y byddo goleuni Ì'm gwas
Dafyddyn loastadol] Fel y byddo i'w hiliog-

aeth ef barhau, a'r Uinell frenhinol beidio
diffoddi hyd oni ddelo y Messia: gwel yr uq
gyffelybiaeth, pen. m. 4, a 2 Sam. xiv. 7-

Adn. 37- A thi a gymeraf fi] O'th sefyllfa

isel bresenol, i'th osod ar orsedd Israel
; fel y

teyrnasech yn ol yr hyn oll a ddymuno dy
galon— ymddengys oddiyma fod Jeroboam
wedi trachwantu y frenhiuiaeth, a'i fod yn
chwilio am gyfle i ymaflyd yn y llywodraeth.

Y mae Duw yn awr yn dywedyd wrtho, trwy
Ahiah, beth a gai efe, a pheth ni chai., i'r dy-
ben i attal iddo ymaflyd yn yr holl frenhin-
iaeth, er niwed i had ysbrydol Dafydd.
Adn. 38. Ac os giorandcwi di ar yr hyn

oll a orchymynwyf i ti] Canys yr oedd ei

Iwyddiant a'i barhad yntau a'i had ar yr or-

sedd yn ammodol, megys eiddo Solomon, pen.

vi. 12, a ix. 4—9 ; yna mi afyddafyyda thi

—i'th amddiff"yn a'th Iwyddo yn mhob dim
;

ac a adeiladaf i ti dy sicr—ond nid un byth-
oly fel yr addawyd i Dafydd, 2 Sam. vii. 10.

Adn. 39. A mi a gystuddiafhad Dafydd]
Trwy rwygo y rhan fwyaf o'r frenhiniaeth oddi-
withynt; ohlegid hyn—oblegid y pechodau
a grybwyllwyd' adn. 33 ; eto nidyn drugywydd
—daw amser pryd na bydd i had Dafýdd gael

eu blino gan frenhiniaeth Israel, eithr blodeu-
ant drachefn mewn awdurdod a llwyddiant
mawr ; yr Iiyn a gyflawnwyd mewn rhan yn
amser Hezecia a Josia, brenhinoedd Juda, y
rhai a deyrna.sasaut yn ogoneddus ar ol i deuhi
Jeroboain gael eu diwrciddio. A diamau fod

yma gyfeiriad neiUduol at d(lvfodiad y Mcs-
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dy galon ; a thi a fyddi frenin ar

Israel.

38 Ac os grandewi di ar yr hyn
oll a orchymynwyf i ti, a rhodio yn
fy ffyrdd i, a gwneuthur yr hyn sydd
uniawn yn fyngolwg i, i gadw fy

neddfau a'm gorchymynion, fel y
gwnaeth Dafydd fy ngwas

;
yna mi

a fyddaf gyda thi, ac a adeiladaf i ti

d sicr, fel yr adeiledais i Dafydd,
a mi a roddaf Israel i ti.

39 A mi a gystuddiaf had Dafydd
oblegid hyn ; eto nid yn dragywydd.
40 Am hyny Solomon a geisiodd

ladd Jeroboam. A Jeroboam a gj-
fododd, ac a ffôdd i'r Aiíft, at Sisac
brenin yr Aiiît ; ac efe a fu yn yr
Aifft hyd farwolaeth Solomon.

41 m A'r rhan arall o weithred-
oedd Solomon, a'r hyn oll a wnaeth
efe, a'i ddoethineb ef, onìáydynih.wj
ynysgrifenedig ynllyfr gweithred-
oedd Solomon?
42 A'r dyddiau y teyrnasodd

Soloiuon yn Jerusalem, ar holl Is-

rael, oedd ddeugain mlynedd.

sia had Dafj-dd, yr hwn a osodai i fyny frea-

hiniaeth ysbrydol, nid yn unig ar Juda ac Is-

rael yn nghyd, ond hefyd ar y Cenhedloedd,
nes darostwng yr holl fyd dan ei baner.

Adn. 40. Aìi hyny Solomon a geisiodd
ladd Jeroboam] I attal y cyflawniad o addewid
Duw iddo. Pa fodd y gwybu y brenin am y
peth, nid yw hysbys : fe allai iddo ddyfod
allan trwy Ahiah ei hun, yr hwn ni phetrusai
gyhoeddi yr hyn a draddodasai efe yn enw yr
Arglwydd. Neu dichon i Jeroboam ei hun,
wedi ymchwyddo wrth feddwl ei lod i esgyn
i'r orsedd, fynegu y peth i rai o'i gyfeillion, y
rhai a'i taenasant ar Ìed. A Jeroboam agyf-
ododd, ac a ff'ódd i'r Aifft—yr hon óedd
noddfa gyffredin i fíbaduriaid yn y dyddiau
hyny, fel y dysgwn oddiwrth waith Hadad yn
ftbi yno o'r blaen, adn. 17^; atSisac brenin yr
Aifft—dyma y tro cyntaf i ni gael enw priod-
ol brenin Aifl'taidd, trwy mai Pharao oedd
enw cyflredin holl íi-enhinoedd y wlad hòno.
Y mae yn debyg fod hwn yn dad i wraig So •

lomou, neu yn frawd iddi ; a chan feddwl ei

fod wedi digio wrth Solomon am gymeryd y
fath niíer o wragedd heblaw ei ferch neu ei

chwaer ef, gobeithiai Jeroboam gael ei ddiogelu
ganddo yno. Ac efe a fu yn yr Aiff't hyd
farwolaeth Solomon—yr hyn a ddygwydd-
odd yn mhen llai na deng mlynedd, adn. 4, 42

;

neu yn mhen pedair blynedd, fel y tybia rhai.

Adn. 41. LLyfr yioeilhredoedd SoLomon]
Ysgrifenwyd y gweithredoedd liyn gan Na-
than, Ahiah, ac Ido, 2 Cron. ix. 29 ; a cliy-

merodd yr hanesydd santaidd gynifer ,o hon-
ynt ag a farnai efe, dan ddylanwad dwyfol
ysbrydoliaeth, yn fwyaf priodol i'w gosod yn
y gyfrol santaidd.
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43 A Solomon a hunodd gyda'i
dadau, ac a gladdwyd yn ninas Da-

Adn. 42. Ddeugain mlynedd] Felly yr

oedd ei deyrnasiad ef cyliyd a theyrnasiad

Dafydd ei dad, er nad oedd ei oes ef cyhyd,

trwy i'v/ bechod fyrhau ei ddyddiau. Tybir

tod Solomon tua 18 mlwydd oed pan ddechreu-

odd deyrnasu, a'i fod tua 58 pan yn marw ; yr

hyn oedd oes faith pan yr ystyriom mor foeth-

us a thrythyll y bu efe byw.
Adn. 43. A Solomon a hunodd gydaH

dadaii\ Defuyddir yr ymadrodd hwn yn ddi-

wahaniaeth am y da a'^ drwg ; ac arwydda yn
unig iddynt/aní?, fel y gwnaeth eu tadau ; ac

a gladdwyd yn ninas Dajydd—lle y cladd-

esid Dafydd, pen. ii. 10 ; a Rehohoam ei fab
a deyrnasodd yn ei le ef—yr hwn oedd yn
awr yn 41 mlwydd oed, ac a anesid flwyddyn
cyn i'w dad esgyn i'r orsedd, pen. xiv. 21.

' Adfeddyliadau.—Y mae gan Dr. A.
Clarke, yn niwedd ei sylwadau ar y bennod
hon, fraslun dysgedig o nodweddiad Solomon,
at yr hwn y dymunwn gyfeirio y darllenydd.

Wedi iddo draethu ar yr ochr oleu iddo,—ei

dduwioldeb boreol, eangder ei fasnach, ei fedr-

usrwydd fel llywodraethwr, ysgrifenydd, bardd,

athronydd, &c.,—efe a â rhagddo i edrych ar

yr ochr dywell iddo. Meddai efe, 'Hyd yn
hyn buom yn edrych yn unig ar yr ochr oleu

i nodweddiad Solomon : rhaid i ni bellach gy-
meryd golwg lai boddhaol ar y dyn hynod hwn

;

un ag yr oedd ynddo bob peth mawr, gogon-

eddus, doeth, a santaidd, a phob peth bychan,
gwael, yufyd, ac annuwiol, yn goruwchreoli

bob yn ail. Efe a ymadawodd à Duw ei dru-

gareddau mewn amrywiaeth mawr o ífyrdd.
' 1. Beth bynag a feddylir am y weithred

mewn golygiad gwladyddol, y mae yn dra sicr

iddo fyned allan o ffordd rhagluniaeth Duw, ac

ymddwyn yn groes i'w gyfraith ef, wrth ym-
gyfathrachu â merch Pharao. Y mae yr
ysgrifenwyr santaidd yn cyfeirio yn fynych at

Üiyn ; ac nid yw byth yn cael ei grybwyll gyda
chymeradwyaeth : cysylltir ef yn hytrach àg
amgylchiadau ag sydd yn ei osod mewn golyg-

iad beius. Yr oedd hi yn ddiamau yn eilun-

addoliuraig ; ac y mae y pw-nc o'i phroselyt-
iaeth yn mhell oddiwrth fod wedi ei benderfynu
yn foddhaol. Yr wyf fi yn credu mai hi oedd
yr ofleryn cyntaf i djTiu ymaith ei galon ef

oddiwrth y gwir Dduw.
' 2. Ei adeiladau costfaior, yn peri iddo

gyrchu at gyfundrefn o drethiad gorthrymus,
oedd wall arall yn ei gymeriad ef. Er iddo
gyda sel fawr a diwydrwydd anrhydeddus, ac
ar draul ddiifawr adeiladu teml i'r Arglwydd,
yr hon a orphenodd efe mewn saith mlynedd,
eto nid oedd y draul yma ond ychydig mewn
cydmhariaeth i'r un yr aed dani gyda'i d ei

hun, yr hwn a elwid t coedwig Libanus, Ue

y gwariodd efe symau anngrhedadwy, ac y
treuliodd yn agos i dair blynedd ar ddeg, bron
gymaint arall o amser ag a ddefnyddiwyd i ad-
eiladu y deml yn Jerusalem. Ni chawsai hjii

effaith ddrwg pe buasai efe heb fod dan orfod i

osod trethoedd trymion ar ei ddeiliaid, yr hyn
a barodd anfoddlonrwydd cyffredinol bron.

Chwaneger at hyn, fod ganddo deulu tra chost-

fydd ei dad ; a Rehoboam ei fab a
deyrnasodd yn ei le ef.

fawr : byddai \ fil o fenywod, rhai yn wragedd
a rhai yn ordderchadon, ofjTi cyfoeth dirfawr i

gj'nal eu rhwysg a boddio eu rhysedd. Yr
oedd y bobl gan hyny yn achwyn yn gyfiawn
ar sefydliad ag y rhaid ei fod, er maint y cy-

foeth a ddygid i'r wlad, yn atgas a gorthrymus.
' 3. Efe a ddechreuodd ei deyrnasiad trwy

weithred ddriogargoelus, sef rhoddi Adoniah
ei frawd i farwolaeth. Yr oedd hyn yn bechod
yn erbyn Duw a natur, ac nis gall un ddyfais

eiddo dyn byth olchi ymaith ei euogrwydd.
Os oedd callineb gwladyddol yn ei ofyn, yr

hyn sydd yn dra amheus, beth oedd gan hyny
i'w wneuthur â theimladau dynoliaeth, a char-

iad at Dduw ? Ni chyfia^raheir Solomon yn
hyn ar un cyfrif pa bynag.

' 4 Ei gariad annghymedrol at wragedd.
Diamau iddo ffurfio cyfathrachau priodasol à
phob teyrnas a thalaeth gymydogaethol, trwy
gymeryd eu chwiorydd a'u 7nerched yn wrag-

edd iddo, i'r nifer ofnadwy o ddim Uai na saith

gant ! Gall gwladwriaethwyr ymdrechu cyf-

iawnhau y gweithredoedd hyn, trwy haeru eu
bod yn y gwledydd dwyreiniol, yn faterion o

gallineb- mawr, yn hytrach nag yn brawf o or-

uchafiaeth nwydau afreolaidd a phenrydd.
Safed hyn am a dalo ; ond beth a all y fath

amddiftynwyr ei ddywedyd am y tri chant
chioanegol o ordderchwragedd, am gymeryd
pa rai nisgellir dadlu y fath angenrheidrwydd?
Ond hyd yn nod a chaniatau y gallai callineb

gwladyddol fod yn gofyn y fath gyfathracliau

Uuosog, beth a ddywedwn ni am y troseddiad-

au gwarthus o gyfraith dra phendant Duw? Efe
a ddywedasai yn y modd mwyaf difrifol ac

awdurdodol na chai ei bobl ef roddi eu merched
i'r cenhedloedd, na chymeryd merched y cen-

hedloedd yn wragedd iddynt hwythau, rhag
iddynt droi eu calonau hwy oddiwrth was-
anaethu yr Arglwydd. Yn ngwyneb y dat-

ganiad mwyaf pendant hwn, cymerodd Solo-

mon wragedd o'r cenhedloedd amgylchynol
mwyaf eilunaddolgar, y rhai a Iwyddasant, yn
01 yr hyn a ragfynegwyd, i droi ei galon ef

ymaith oddiwrth Dduw

!

' 5. Efe a ddaeth yn eilunaddohcr. Efe a
addolodd ' Astoreth, duwies y Sidoniaid

;

Milcom, ffìeidd-dra yr Ammoniaid ; Cemos,
fiìeidd-di'a y Moabiaid ; a Moloch, ffieidd-di-a

meibion Animon,' Efe a wnaeth fwy : ad •

eiladodd deml i bob un o'r rhai hyn, ac i holl

dduwiau ei ' holl wragedd dyeithr, y rhai a
arogldarthasant ac a aberthasant i'w duwiau,'
adn. 5—8.

' 6. Gallwn feddwl fod golcuni Dmo erbyn
hyn wedi llw-yr gilio o'i feddwl ef. Efe yr
hwn a adwaenai y gwir Dduw mor dda, nid
oedd mwyach yn ei wasanaethu ef ; neu, os

ydoedd, yr oedd hyny mewn cysylltiad à'r

eilunod hyny, gan ddwyn y Goruchaf felly }ti

gydwastad â chythreuliaid, neu dd}ieisiadau
calouau aflan a dychymygion ofer. Ni ddylem
ryfeddu wrth yr hanes am Samson gryf yn
bradychu dirgelwch ei einioes ar liniau Da-
lila ; neu am Hercules anorchfygol yn chwareu
á'r oogail yn mysg morwrnion Omphal^ brea-

429



Nodweddíad 1 BREN. XII. Solomon.

PENNOD XII.
T/'NA Relioboam a aeth i Sichem ;

-*- canys i Sicliem y daethai holl
Israel ì't7 ui'ddo ef 3^11 frcnin.

hines Lydia
; iiau yr ydym yn gweled mab

Daí'ydd, yr \x\\a. unwaith oedd anwylyd yr Ar-
glwydd, a'r doethaf ddynion, 'gariad at ei

fil gwragedd ac ordderchadon, yn adeiladu
temlau i gythreuliaid, ac yn arogldarthu i'r

rhai nad oeddynt dduwiau, heb ystyried nad
yw eilun ddim yn y byd ! I ba fath gyflwr
annarluniadwy ddalJineb ac ynfydrwydd y
rhaid fod y dyu hwn wedi cael ei ddwyn, cyn

y gallai wneuthur y fath weithredoedd a'r

rhai hyn ! Lucifler, mab y wawr ddydd,
pa fodd y syrthiaist

!

' 7. Awgrymais eisioes maì trethiad gor~
thrymus Soìomon a osododd sylfaen i'r an-
foddlonrwydd hwnw, pa un, yn fuan ar ol ei

farwolaeth ef, a barodd ysgariad rhwng Israel

a Juda, ac hefyd y rhyteloedd meithion a
dinystriol hyny, y rhai a drochasant y teyrn-
asoedd hyn mewn gwaed : a hyn yn ddiamau
oedd yr achos i ddeg rhan ddeuddeg o'r

luddewon fyned yn eilunaddolwyr
; pa dros-

edd a gospwyd, yn ol cyfiawn farnau Duw,
trwy y caethiwed Babüonaidd, yr hwn a bar-

haodd ddeng mlynedd a thriugain ; a thrwy
gaethgludiad deg llwyth Israel gan yr Assyr-
iaid, y rhai sydd wedi eu colli oddiar/ap y
byd, ac na chyfrifir mwyach yn mhlith meib-
ion dyniou

!

' 8. Yr hyn sydd yn gwaethygu yr oll o'r

banesdra erchyll hon yw, ddarfod iddo efbar-
hau yn y gwrthgiliad rhyfedd hwn oddiwrth
Dduw, gwirionedd, rheswm, a synwyr cyfíred-

in, hyd ei henaint; neu wedi iddo heneiddio,

gan feddwl yn ddiamau ei ddyddiau diwedd-
af, ddarfod i'w wragedd droi ei galon ef oddi-

wrth Dduw, adn. 4. Ond rhaid fod ei eilun-

addoliaeth ef wedi dechreu er's llawer flyn-

yddoedd : efe a ymyrodd âg ef yn ei gysyllt-

iad â thywysoges yr Aifl:t
;
yr oedd pob un o'i

wragedd eilunaddolgar yn olynol yn chwanegu

y tueddfryd ; ac i'w gospi ef am yr eibinadd-

oliaeth hwn, cynhyrfodd yr Arglwydd wrth-

wynebwyr iddo, líadad yr Edomiad, a Rezon
fab Eliadah, yr hwn oedd yn ' wrthwynebwr i

Israel holl ddyddiau Solomon,' adn. 14—25 ;

yr hyn yn ddiau a awgryma nad pechod ei

henaint yn unig oedd yr eilunaddoliaeth hwn,
trwy fod Reron, i'w gospi ef am dano, yn
wrthwynebwr i Israel ei holl ddyddiau ef. A
chan i Solouion deyrnasu am ddeugain mlyn-
cdd, gallwn dybio yn dêg i'r rhan benaf o'r

amser liwnw gael ei threulio mewn ymarferion

eilunaddolgar.
' 9. Y mae i'r hanes erchyll hon ddiweddiad

erchyllach fyth ; canys yn yr un lle ag y my-
negiri ni 0.111 ciwrthffiliad, mynegir i ni hcfyd

am ei farwolaeth, heb yr awgrymiad lleiaf

iddo erioed cdifarliau a tliroi at Dduw. Gwir
fod yr hyn sydd ddiff'ygiol mcwn ffaith yn

cael ei wncyd i fyny mewn dychymyy ; canys

credir yn gryf ' iddo ef edifarhau, ac ysgrifenu

Llyfr y Freyelhwr ar ol ci dröedigactli, yr

hyn sydd yn brawfpcnderfynolo'iedifeirwch.'

Y mae yn ddrwg genyf nas gallaf fi gadamhau
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2 A phan glybu Jeroboam mab
ÌTebat, ac efe eto yn yr Aifft (canys
efe a ffoisai oydd Solomony bren-
in, a Jeroboam a arosasai yn yr Aifft)

y dyb hon, i'r hon nid wyf yn cael cysgod
prawf. 1. Er fod Llyfr y Pregethwr yn llef-

aru llaAver am wayedd y creaduriaid, eto ni

lefara neuiawr neu ddim am luayedd neu hech-

od eilunaddoliaeth. 2. Nid yw yn iaith dya
ag ydoedd yn ymadferyd gyflwr o'r gwrth-
giliad mwyaf arswydus. A oes vhjw gyfadd-
efiad uniongyrchiol bechod ynddo ? A oes

rhywbeth ynddo yn debyg i gyfaddefiadau
edifeiriol ei dad, neu yn debyg i alarnadau
Jeremia ? A glywir mewn rhyw fan ynddo
ochenaid calon ddrylliediy, neu lefain cryf a

dagrau yn erbyn barn ac i erfyn am drugaredd
Duw ag oedd wedi ei ddwys ddigio ? A ydyw
efe mewn rhyw fan yn arddangos iaith yr

edifeiriol, neu ymadroddion cyfaddas i gyflwr

ac amgylchiadau y tybiedig-edifeiriol frenin

Israel hwn ? Er rhagoroled ydyw yn ei ryw,

a ydyw ef rywbeth yn fwy na chasgliad gwerth-

fawr foesddysg brofiadol, gyda golwg ar luay-

edd y creadur, ac ynfydrwydd erlyniadau

daearól a gofalon bydol? 3. Ac nid yw
chwaith yn ddiamheuol mai Solomon a ys-

grifenodd y llyfr hwn : y m.ae yn sicr ei fod

mewn amrai fanau yn dwyn profion amser-
au diweddarach nag eiddo Solomon. Can-
fyddodd ysgolheigion enwog waethygiad yn yr
arddull ragor yr Hebraeg uwchraddol bur,

gyda chymysgcdd eiriau dyeithr na fodolent

yn yr iaith Hebreig yn flaenorol i'r caethiwed
Babilonaidd. Ond a thybio eu bod hwy yn
camgymeryd yma, yr wyf fi fyth yn haeru
nad yw yn iaith enaid edifeiriol. 4. Tybiwyd,
gan fod Solomon jnyysyod Grist, nad yw yn
debygol ei fod ef wedi ei gyfrgolli yn dra-

gwyddol. I hyn yr wyf yn ateb, (1) Nad
wyf fi yn gwybod fod Solomon yn gysgod o

Grist. Nid yw y cyfeiriad at Can. iii. 7, a
viii. 11, 12, yn un prawf yn y byd o hyny i

mi. (2) Ac hyd yn nod pe buasai, ni fyddai

hyny yn un j^rawf o'i edifeirwch ef, pan y
mae yr ysgrythyrau yn ddystaw ar y pwnc.
Yr oedd y sar' bres yn gysgod Grist, loan
iii. 14, ac yn cael ei dal mewn bri mawr am
hir amscr yn mhlith yr luddcwon ; ond pan y
daethîyn gymhelliad i eilunaddoliaeth, galwyd
hi Neliustan, 'oferedd prcs,' tynwyd hi i

lawr, a maluriwyd hi, 2 Bren. xviii. 4. Gall

dynion cysgodol a phethau cysgodol gyfrgolli

yn gystal ag creill
; y gwrthgysgod yn unig

a bery yn ddiflael. 5. Yn olaf, ymddengys
fod pob prawf ìúáofarw yn ei bechodau. Yr
oedd ei droseddau wedi mwyhau yn ddirfawr

:

efe a adawodd yr Arglwydd, yr hwn a ym-
ddangosasai iddo ddwywaith ; ci ^yragedd a
droisant ci galon ef yn ei henaint : ac nid oes

un dystiolacth yn yr Hen Destament na'r

Newydd yn awgrymu iddo farw mewn cyflwr

diogel. Y mae y bygythiad ai-swydus hwnw
o eiddo dwyfol gyfiawnder yn sefyll yn dal-

gryf ar flordd jiob tyb wrthwynebol :
' Os

gwrthodi yr Arglwydd, efe a'th fwrw di ym-
aitli yn dragywydd,* 1 C'ron. xxviii. 9. Darfu
iddo wrthod yr Arglwydd, a'l wrthod ef yn ei
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3 Hwy a anfonasant, ac a alwas-

ant arno ef. A Jeroboam a holl gj-
nulleidfa Israel a ddaethant, ac a
ymddyddanasant â Eehoboam, gan
ddywedyd,
4 Dy dad di a wnaeth ein hiaii ni

yn di'om : ac yn awr ysgafnha heth

o gaethiwed caled dy dad, ac o'i iau

drom ef a roddodd efe arnom ni,

a ni a'th wasanaethwn di.

5 Ac efe a ddywedodd-wrthynt,
Ewch eto dridiau

;
yna dychwelwch

ataf fi. A'r bobl a aethant ymaith.
6 ^ A'r brenin Eehoboam a ym-

ddyddiau diweddaf; ac nid oes un prawf iddo

erioed ymlynu wrtho drachefii. Dywed Abul
Farage, ysgrifenydd Arabaidd yn y trydydd

canrifar ddeg, i Áoìomoufarw ynanedifeirioV

PEN. XII. Adn. 1. Yna Rehohoam a
aeth i Sichem] I'r dyben i gael ei urddo yn
frenin yn Ue Solomon ei dad. Er fod gan So-

lomon 1002 o wragedd yn y cyfan, eto ym-
ddengys na chafodd efe ddîm ond tri o blant o

honynt oll ; y ddwy ferch a grybwyllwyd pen.

iv. 11, 15, a'r Rehoboam hwn, yr hwn oedd

r ffol a diegwyddor. Ped ymgadwasai Solo-

mon fewn terfynau cymedrol yn ei gysyllt-

iadau priodasol, y mae yn debyg y cawsai efe

fwy blant, a rhai o honynt ond odid yn
meddu digon o synwyr cyffredin i lywodr-

aethu yn ol rheswm a chrefydd. Canys i

Sichem y daethai hoUIsrael—dinas yn Uwyth
Ephraim, oddeutu 30 miUdir o du y gogledd i

Jerusalem. Nid dewisiad Rehoboam oedd
myned yno, ond gorfod ydoedd, trwy fod hoU
Israel wedi dewis Sichem, a myned yno, gan
gymeryd arnynt fyned i'w urddo ef ynfrenin;
ond eu hamcan g\\irioneddol hwy oedd cael

achos yn ei erbyn ef, a gosod Jeroboam yn
frenin, yn nghanol ei Iwyth poblog a grymus
ei hun, pen. xi. 26. Y mae yn debyg y
gwyddent hwy am yr \wa. a ddywedasai yr
Arghrydd wrtho ef trwy Ahiah, pen. xi. 31,

&c. ; a thybient fod yn fvvy diberygl trin yr
achos hwn yn Sichem nag yn Jerusalem.

Adn. 2. A phan glybu Jeroboam] Am
farwolaeth Solomon, ac am fwriad holl Israel i

ymgynull yn Sichem ; ac efe eto yn yr Aiÿt
—i ba le y ffoisai efe rhag i Solomon ei ladd,

pen. xi. 40 ; a Jerohoam a arosasai—neu, fei

y mae y Lladin yn ei ddarllen, ' a ddychwel-
asai o'r Aifft.'

Adn. 3. Ilwy a anfonasant, dc a álwasant
arno ef] O'r Áifffc, neu o'r fan Ue yr ydoedd
arol dychwelyd o'r Aifft. A Jeroboam a holl

gynulleidfatsrael a ddaethant—i ymddyddan
â Rehoboam yn Sichem.
Adn. 4. Dg dad di a wnaeth ein hiau ni

yn drom] Trwy osod trethi trymion amynt i

pynal mawredd ei lys brenhinol, ei adeiladau
gorwych, ei feirch a'i gerbydau Uuosog, ei vn:-

agedd aml, yn nghydag eilunaddoliaeth yn
chwanegol at grefydd y gwir Dduw, Ysgafn-
ha heth gaethiwed caled dy dad—ymddeng-
ys eu bod yn cwyno yma o herwydd'dau bcth,

gynghorodd â'r henuriaid a fuasai

yn sefyll ger bron Solomon ei dad
ef, tra yr ydoedd efe yn fyw, ac a
ddywedodd, Pa fodd yr ydych chwi
yn cynghori ateb i'r bobl hyn ?

7 A hwy a lefarasant wrtho ef,

gan ddywedyd, Os byddi di heddyw
was i'r bobl hyn, a'u gwasanaethu
hwynt, a'u hateb hwynt, a llefaru

wrthynt eiriau têg
;
yna y byddant

weision i ti byth.

8 Ond efe a wrthododd gynghor
yr henuriaid, yr hwn a gynghoras-
ent iddo ef ; ac efe a ymgynghorodd

sef llafur caled a threth drom. Nid oedd So-

lomon ar y cyntaf yn defnyddio neb o'r Israel-

iaid mewn caledwaith, pen. ix. 22 ; ond ar ol

iddo ef gilio oddim-th y Duw tosturiol, ym-
ddengys iddo wneuthur rhai o honynt yn
gaethioeision, ac felly adfywio caethiwed yr
Aifft : gwel ar pen. xi. 28. A ni a'th was-
anaethwn di—fel dy ddeiliaid ufydd a gos-

tyngedig. Gallwn feddwl mai Jeroboam oedd
yn llefaru yma dros ei frodyr.

Adn. 5. Ewch eto dridiau] GofynaiReho-
boam am dridiau i ystyried eu cyn, ac i ym-
gynghori â henuriaid ei dad o berthynas i

ysgafnhau y trethi. Gellid meddwl ar ryw
ystyr mai doethineb yn Rehoboam oedd yr
oediad hwn, ond nid fe!ly y profodd ; canys yr
oedd ef trwy hyny yn dangos i'r bobl nad oedd
efe hono ei hun yn ewyUysgar i gydsynio â'u
cais hwynt, ac yn rhoddi amser iddynt hwj'-

thau i drefnu eu mesurau o wrthryfel yn ei

erbyn ef AW bobl a aethant ymaith—i'w

gwahanol letau yn Sichem, neu i'w cyfarfod-

ydd eu hunain yn y ddinas.

Adn. 6. A'r brenin Rehoboam a ymgyng-
horodd â'r henuriaid] Saes. ' â'r hen îvr.'
Yr oedd hyn yn ddoeth iawn ATiddo ef, pe
gwnaethai yn ol eu cynghor hwynt ; canys yr
oeddynt hwy yn wr oedranus, ac wedi bod
yn gynghorwyr i Solomon, a chael y fantais

o'i ddoethineb ef, ac yn w^r o brofiad mewn
achosion gwladol.

Adn. 7- Os byddi di heddyw was iW bobl
hyn] Trwy geniatau eu dymuniad, ac ymos-
twng iddynt am dro, hyd nes y byddot wedi
ymsefydlu yn well ar yr orsedd; a llefaru
wrthynt eiriau têg—y rhai sydd c}ti hawsed
i'w llefaru a geiriau samg a chwerwon : yna
y byddant weision i ti byth—ennüli hwj-nt i

fod yn ddeiliaid ufydd a ffyddlon i ti tra y
byddi byw, er eu bod }ti awr yn ymddangos
mewn gradd o wrthryfel i'th erb}Ti.

Adn. 8. Ond efe a wrthododd gynghor yr
henuriaid] Gan nad oedd >ti gydnaws â'i ys-
bryd balch ef, yr hwn ni allai feddwl am fod
yn was i'w ddeiliaid ei hun, fel pe buasai amo
eu hofn hwynt, neu fel pe ceisiasai ryw ffafr

oddiar eu ílaw hwynt ; ac efe a ymgynghor-
odd â'r gwr ieuainc—fclly y gelwir hwy
me"svn cydmhariaeth i'r ' hen wr,' adn. 6 ; er
eu bod, fel rhai wedi cynyddu neu gyd-dyfu â
Rehoboam, uwchla 40 mlwydd oed y pryd
hvn, pen. xiv. 21 ; yn sefyll ger ei frhn ef—
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â'rgvvr ienaino a gynydda-sai gydag
ef, <x'r riiai oedd yn sefyll ger ei

fron ef.

9 Ac efe a ddywedodd wrtlaynt
hwy, Betli yr ydych chwi yn ei

gynghori, fel yr atebom y bobl hyn,

y rhai a lefarasant wrthyf, gan ddy-
wedyd, Ysgafnha yr iau a roddodd
dy dad arnom ni ?

10 A'r gwr ieuainc, y rhai a gy-
nyddasai gydag ef, a lefarasant

wrtho, gan ddywedyd, Fel hyn y
dywedi di wrth y bobl yma, y rhai
a lefarasant wrthyt, gan ddywedyd,
Dy dad di a drymhaodd ein hiau ni,

ond ysgafnha di M arnom ni ; fel

hyn y 1] eferi di wrthynt ; Fy mys
bach fydd breisgach na Iwynau fy

nhad.
11 Ac yn awr fy nhad a'ch 11wyth-

odd â iau drom, a minau a chwa-
negaf ar eich iau chwi : fy nhad
a'ch cospodd chwi â ffrewyllau, a mi
a'ch cospaf chwi âg ysgorpionau.

12 •[[ A daeth Jeroboam a'r holl

bobl at Behoboam y trydydd dydd,
fel y llefarasai y brenin, gan ddy-

fel prif gynghorwyr ei lys ef. Yr oedd yn
arferiad mewn àmrai wledydd i feibion pen-

defigion, o'r un oedran ag etifedd y goron, gael

eu cyd-ddysgu a'u dwyn i fyny gydag ef ; ac

yr oedd hyny yn ateb dau ddyben pwysig :

—

(1) Yr oedd yncynhyrfu y tywysog i gydym-
gystadliad, neu i geisio rhagori mewn pob
rhinwedd a gwybodaeth ar y rhai ag yr oedd
efe i'w blaenori ryw ddiwrnod mewn urddas a

dyrchafiad. (2) *Yr oedd efe trwy hyny yn
gallu cyraedd gwybodaeth gywir o dueddfryd

a golygiadau y sawl ag oeddynt i fod dano ef

yn swyddogiou uwchaf y Uywodraeth ; ac o

ganlyniad yr oedd yn gwybod yn well pa fodd

i ymddiried ynddynt, ac i ba swyddau yr oedd-

ynt addasaf. Nid oedd Rehoboam yn gwybod
dim am yr hen gynghorwyr ; ond yr oedd yn
dra chyfarwydd â'r pendefigion ieiiainc.

Adn. 9. JJeth 1/r ydych chwi yn ei gyng-
hori, Sj'c.] Yr un fath ofyniad ag a roisai efe

i'r henuriaid o'r blaen, adn. 6.

Adn. 10. Fel hyn y llcfcri di wrthynt] Yn
y geiriau trahaus, ysgornllyd, a bygythiol a

ganlyn ; Fy mys bach fydd breisgach na
Iwynau fy nhad—ac am hyny yr wyf yn
gryfach, ac yn fwy galluog i'ch Uethu, os ewch

chwi yn mlaen yn eich ceisiadau gwrthryfcl-

gar. Y Iwynau yw prif eistcddle nerth ; ac

wrth ddywedyd fod ci fys bach ef yn freisgach

neu dewach na Iwynau neu forddwyd ei dad,

cfc a arwyddai fod ei allu lloiaf ef yn Uawer

cryfach i'w bcichio a'u meistroli hwy nanorth

mwyaf oi dad. Y mae y Syriaeg a'r Arab-

aeg yn ei ddarllen, ' fy mys bach fydd broisg-

ach na bawd fy nhad.' Y mae yn debyg mai

ymadrodd diarebol vw y geiriau.
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wedyd, Dychwelwch ataf fi y tryd-

ydd dydd.
13 A'r brenin a atebodd y bobl

yn arw, ac a wrthododd gynghor
yr henuriaid, a gynghorasent hwy
iddo

;

14 Ac a lefarodd wrthynt hwy
yn ol cynghor y gw>^r ieuainc, gan
ddywedyd, Fy nhad a wnaeth eich

iau. chwi yn drom, a minau a chwa-
negaf ar eich iau chwi : fy nhad a'ch

ceryddodd chwi â fírewyìlau, a min-
au a'ch ceryddaf chwi âg ysgorp-
ionau.

15 Ac ni wrandawodd y brenin ar

y bobl. herwydd yr achos oedd
oddiwrth yr Arglwydd, fel y cwbl-
heid ei air ef, yr hwn alefarasai yr
Arglwydd trwy law Ahiah y Silon-

iad wrth Jeroboam mab ÜSTebat.

16 •[[ A phan welodd holl Israel

na wrandawai y brenin arnynt hwy,
y bobl a atebasant y brenin, gan
ddywedyd, Pa ran sydd i ni yn Da-
fycld ? nid oes i ni etifeddiaeth yn
mab Jesse : Israel, dos i'th beb-
yll ; edrych yn awr ar dyd dy hun,

Adn. 11. Fy nhad a'ch Ihoythodd â iau
drom] Fel y dywedwch ; a minau a chwaneg-
afar eich iau cjiwi—a'i gwnaf yn drymach
fyth, i gospi eich anniddigrwydd, ac i attal

eich tuchanrwydd : fy nhad a'ch cospodd
chwi â ffrewyllau—neu geryddon ysgeifn ;

a mi ci'ch cospaf chwi âg ysgorpionau—â'r

fath flflangellau ag a'ch poenydiant fel ysgorp-

ionau. Dywed Isidore, Calmet, ac ereiU, maì
math ar fflangell â phigau heiyrn wrth ei

chareiau oedd yr ysgorpion hon, y rhai a
rwygent y croen a'r cnawd yn y modd creu-

lonaf. Yr ysgorpion yn mhlith y Rhufein-
iaid oodd beiriant milwrol i daflu saethaii

gwenwynig, y rhai a archoUent ac a wcnwyn-
ent eu gelynion fel colyniad ysgorpion.

Adn. 12. Y trydydd dydd] Gwelaradn. 5.

Adn. 13. A'r brenin a atebodd y bobl yn
arw] Mewn geiriau caledion abygythion llym-
ion ; ac a wrtliododd gynghor yr henuriaid
—gwel ar adn. 7.

Adn. 14. Ac alefarodd wrthynt hwy yn
ol cynghor y ffwr ieuainc] Nid yn unig o ran

sylwcdd, ond hofyd yn y geiriau a roesent hwy
yn ei enau ef, adn. 11.

Adn. 15. O herwydd yr achos oedd oddi-

lürth yr Arglwj/dd] Gadawodd Duw efiddo
ei hun, lieb duoddu ei galon i ddylyn cynghor
honuriaid doethion ci dad. Jlyn yw yr ystyr

goraf a ellir ei roddi i'n cyfieithiad ni. Yr
achos o'r hoU aflywodraeth hwn oedd ynfyd-
rwyddy creulondeb, agorînes tra-arghcydd-
iaethol Rehoboam : ac a ocdd hyn oddiwrth
yrArpIwydd? A lefara y testyn yr athraw-

iaeth ddrwg hon? Na wna yn ddiau. laith y
teetyn yw &ibbah, 'ycuwYLDROAD oedd oddi-
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Dafydd. Fclly Israel a aetliant

i'w pebyll.

17 Oud ineibion Israel, y rbai

oedd yn preswylio yn ninasoedd
Juda, Rehoboam a deyrnasodd ar-

nynt bwy.
18 A'r brenin Eeboboam a anfon-

odd Adoram, yr hwn oedd ar y
dreth ; a holí Israel a'i llabyddias-

ant ef â meini, fel y bu efe farw.

Am hyny y brenin Rehoboam a
brysurodd i fyned i'w gerbyd, i ffoi

i Jerusalem.
19 Felly Israel a wrthryfelasant

yn erbyn t Dafydd hyd y dydd hwn.
20 A phan glybu holl Israel ddy-

chwelyd o Jeroboam, hwy a anfon-

asant ac a'i galwasant ef at y gy-

wrth 7r ArglwyclJ.' Y mae hyn yn gyson
â'r lioU dtlatganiaclau a ^maethid o'r blaen.

Cynhyrfodd Duw y bobl i gilio oddiviTth ddyn
na feddai fcdrusrwydd na dyuoliaeth i'wllyw-

odraetliu. Nid oes un o'r hen gyfieithiadau

yn deall y gair fel y gwna ein cyfieithiad ni.

Fel y cichlheid ei air ef—gwel ar pen. xi.

29—39.
Adn. 16. Pa ran syäd i ni yn Dafydd7\

Sef yn liiliogaeth Dafydd. Enwent Dafydd,
ynhytrach naRehoboam,i arwyddo eu bod yn
ymMTthod â holl dculu Dafydd, yr hwn nid

oedd o'r deg llwyth. Nid oes i ni etifedd-

iueth yn mah Jesse—enw o ddirmyg oedd
hwa ar Dafydd a'i liad : fel pe dywedasent,
Nid oes gan iîehoboam achos i ymfalchio ac

ymddwyn mor ddirmygus at ei bobl ; canys
cs edrychwn i'w ddechread yntau, y mae mor
isel a chyíîredin a ninau : gwel ar 2Sam. xx.

1. Israeî, dos i'th hehyll—ymryddhewch
oddiwrth lywoclraeth Rehoboam, ac ewch adref

i ystyried pwy a osodwn yn frenin arnom ni.

Édrych yn awr ar dy df/ dy hun, Dafydd—
sef ar Iwyth Juda. o ba un yr oedd Dafydd a'i

hiliogaeth wedi hànu. Gwelsom o'r blaen fod

Juda a Benjamin yn cael eu hystyried megys
un llwyth; a mynai y bobl i Eehoboam edrych
ar y ílwyth hwnw fel ei holl frenhiniaeth o

hjTiy allan, a gofalu na choUai efe mo hwnw
hefyd trwy ei iau drom a'i ysgorpionau byg-
ythicdig.

Adn. 17- Ond meihion Israel, y rhai oedd
yn presiL'ylio yn ninasoedd Juda] Sef rhai

o'r holl wahanol Iwythau ag oeddynt yn pre-

swylio yn gymysg â llwyth Juda er mwyn
addoliad Duw, yn nghyda'r oíTeiriaid a'r Lefi-

aid, 2 Cron. xi. 13—17 ; Rehohoam a deyrn-
asodd arnynt hicy—yn gystal ag ar Jùda a
Benjamin.

Adn. 18. Ädoraìv?[ Neu Adoniram, fel y
gelwir ef yma yn y Syriaeg, ac yn pen. iv. 6,

a V. 14. Anfonodd Rehoboam ef naill ai i

gasglu y dreth oddiar y deg llwyth gyda mwy
o ormes, neu ynte i addaw ei hysgafnhau hi,

pan yr oedd bellach yn r])y ddiweddar ; a holl
Israet a'i llabyddiasani ef—ar ol cael eu

a II

nulleidfa, ac a'i gosodasant ef yn
frenin ar holl Israel : nid oedd yii

myned ar ol t Dafydd, ond llwyth
Juda yn unig.

21 ^ A phan ddaeth Rehoboam i

Jerusalem, efe a gasglodd holl d
Juda, a llwyth Benjamin, cant a
phedwar ugain mil o wr dewisol,
cymhwys i ryfel, i ymladd yn erbyn
t Israel, i ddwyn drachefn y fren-
hiniaeth i Rehoboam mab So'íomon.

22 Ond gair Duw a ddaeth at
Semaiah gvvr Duw, gan ddywedyd,
23 Adrodd wrth Rehoboam mab

Solomon, brenin Juda, ac wrth holld Juda a Benjamin, a gweddill y
bobl, gan ddywedyd,

24 Fel hyn y dywedodd yr Ar-

cynhyrfu gan ateb sarhaus y meistr, lladdas-
ant y gwas. Am hyny y'hrenin Rehohoam
a hrysîirodd ifyned Ì'ic 'gerhyd—fel y gallai
ífoi o Sichem i Jerusalem, rliag y Uabyddid
yntau hefvd.

Adn. 19. Felly IsraeX\ Sef ydeglhmh;
a wrthryfelasant yn erhyn ty Dafydd—yn
erbyn pob brenin'o'i hiiiogaeth ëf; hyd y
dydd hwn—pryd yr ysgi-ifenwyd yr hanès
yma, ac hyd oni chaethgludwyd hwj' o'a
gwlad gan frenin Assyria.

Adn. 20. A phan
'
glyhu hsll Israél ddi/-

chwelyd o Jerohoam'] Ö'r Aifl't. Gwj-ddai ygwr pcnaf am ei ddychweliad ef crn hyn,
canys yr oedd ef gyda'hwy yn ymddddan a
Rehoboam, adn. 4, 12 ; onci nis gwyddai v
bobl gyfíì'edin, yn enwedig y rhai ag "oeddvnt
gartref ar liyd y gwahanol Iwythau. ITwìr a
anfonasant—am dano ef yn "ol at y gyiiull.
eidfa i Sichem, o ba le yr aethai efe'adi'of i'w
babell, adn IG ; ac à'i gosodasant cf yn
frenin^ ar holl Isracl—ar y deg l]wytli,"-vn ol
adde-R-id Duw iddo ef trwyAhiah, pén. xi. 31,
&c. Modd bynag, nid cyflawui cynghor Duw
oedd cu hamcan hwy, eithr boddliàu eu nwyd-
au eu hunain.
Adn. 2\.Aì)han ddaeth Rehohoam iJeru-

salení] Yr hon oedd oddeutu 30 milldir o du
y deau i Sichem ; a gallM-n feddwl na bu cf
fawr dro yn teithio yno yn ei gerbvd, pan vr
oedd yn ffoi am ei einioes; efe a gasglodd
holld Juda a UwythBenJanùn—st^flSO^OOÒ
o ryfelwyr grymus perthynol i'r ddau Iwyth
hyn ; i ymla'dd yn erhyn i Israd—Vi dy-
ben i adfer y frenhiniaeth o ddwyhiw Jerobo-
am. Oni buasai i'r Arglwydd'attal idd\-nt
fyned i ryfel y pryd hyn, ymao yn debvç y
llwyddasent i ddarost-srng y deg Ìlwyth," ani
nad oedd Jeroboam eto wecii caei amsèr i godi
milwyr i'w amddiffyn.
Adn. 22. Ond gair Dìiw a ddaeth at Se-

maiah] Yr hwn oedd broftwyd enwog i Dduw
yn y dyddiau hyny, ac a ysgrifenodd hanes
Rehoboam, 2 Cron. xii. 15.

'

Adn. 23. Adroddíorth Rehohoam mah So-
lomon brenin Juda] Yr hwn oedd bellach vn
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glwydd, Nac ewch i fyny, ac nao
ymleddwch yn erbyn eich brodyr
meibion Israel : dychwelwch bob
un i'w d ei him : canys trwyof fì y
mae y peth hyn. A hwy a wran-
dawsant ar air yr Arglwydd, ac a
ddychwelasant i fyned ymaith, yn
ol gair yr Arglwydd.

25 ^ Yna Jeroboam a adeiladodd
Sichem yn mynydd Ephraim, ac a

drigodd ynddi hi ; ac a aeth oddi-

yno, ac a adeiladodd Penuel.
26 A Jeroboam a feddyliodd yn

ei galon, Yn awr y dychwel y fren-

hiniaeth at d Dafydd.

27 Os â y bobl hyn i fyny i

wneuthür aberthau yn nh yr Ar-
glwydd yn Jerusalem, yna y try
calon y bobl hyn at eu harglwydd
Eehoboam brenin Juda, a hwy a'm
lladdant i, ac a ddychwelant at Re-
hoboam brenin Juda.

28 Yna y brenin a ymgynghor-
odd, ac a wnaeth ddau lo aur, ac a
ddywedodd wrthynt hwy, Gormod
yw i chwi fyned i fyny i Jerusalem

:

wele dy dduwiau di, Israel, y rhai

a'th ddyg di i fyny o wlad yr Aiíft.

29 Ac efe a osododd un yn Bethel,

ac a osododd y llall yn Dan.

frenin Juda yn nnig, wedi iddo goUi y deg

Uwyth ; ac lorth holld Juda a Benjamin—
sef yr 1.80,000 o'i wr dewisol ef, cymhwys i

ryfel, adn. 21 ; a gweddül y hobl—sef gwedd-

ill y llwythau ereiU ag oeddynt yn preswylio

yn ninasoedd Juda, adn. 17.

Adn. 24. Nac ewch i fyny\ I Sichem, i

ymladd yn erbyn y deg Uwyth, y rhai oedd-

ynt yn frodyr iddynt fel plant Abraham ;

dychwelwch hoh un i'w d ei hun—at eich

téuluoedd a'ch galwedigaethau ; canys trwyof

fi y mae y peth hyn—trwy fy nghynghor a'ni

rhagluniaeth i yr enciliodd y deg llwyth, i

gospi gwrthgiliad Solomon. A hwy a loran-

dawsant ar air yrArglwydd—gwyddent mai
profFwyd yr Arglwydd oedd Semaiah, ac mai
gair yr Arglwydd oedd yn ei enau ef ; ac am
hyny hwy a ufyddhasant iddo, ac a droisant

adref.

Adn, 25. Yna Jefoboam a adeiladodd

Sichem] A'i hadgyweiriodd, a'i helaethodd,

ac a'i cryfhaodd hi ; canys yr oedd wedi ei

dystrywio er's hir amser, Barn. ix. 45 ; ac a

adeiladodd Penuel—lle tuhwnt i'r lorddon-

en, a ddystrywesid gynt gan Gedeon, Barn.

viii. 17. Efe a adgyweiriodd y lle hwn
hefyd, i ddiogelu ei frenhiniaeth y tu hwnw
i'r lorddonen.

Adn. 26. A Jerohoam a feddyliodd yn ei

galon] Wrth fyfyrio ar agwedd ei dcyrnas,

ac ystyried mai mewn flrae benboeth â Reho-

boam y gwTiaethid ef yn frenin. Yn awr y
dychwel frenhiniaeth at d Dafydd—efe

a ofnai y byddai i'w bobl, ar ol pwyllo a dy-

fod atynt eu hunain, droi yn ol at eu cyfiawn

frenin, os nad allai efe drefnu rhyw foddion

i'w hattal. Nid ymgynghorodd efe â Duw,
yr hwn a roddasai y frenhiniaeth iddo, fel y
dylasai efe wneuthur ; ac nid oedd yn credu

yn addcwidion Duw, pen. xi. 38, eithr ym-
ddibynai ar ei gallineb cnawdol ci hun. Dy-
wedasai Duw wrtho yr adeiladai efe d sicr

iddo, os byddai iddo ef rodio yn ei ífyrdd of,

a chadw ei orchymynion: eto nid allai efe ym-
ddibynu ar hyn, eithr, yn ol tuedd ei natur

syrtliiodig, efe a geisiai sicrhau ei orsedd trwy

ei ddoetliineb ei hun ; ac felly dygodd ddrwg
mawr amo ei hun a'i bobl, a phlanodd eilun-

addoliaeth yn ei dcyrnas, yr hwn yn y diwedd

a fu yn ddinystr iddi.

Adn. 27. Os û y bobl hyn ifyny i timeu-

thur aberthau ynnh yr Àrglioydd yn Jeru-
salenx\ Lle yr oedd yn rhaid i hoU wrywaid
Israel fyned ar y tair gyl flynyddol ; yna y
try calon y hohl hyn at eu harglwydd Reho-
hoam—wrth ganfod mawredd y deml a'r

ddinas frenhinol, a chofio am weithredoedd
enwog Dafydd a Solomon y rhai a gladdwyd
yno. Ofnai hefyd y darbwyllid hwy i droi yn
ol gan ddylanwad yr ofí'eiriaid a phrofí"wyài yr

Arglwydd, ac y tueddid hwy i ymostwng i

Rehoboam er mwyn cael aberthu yno yn hedd-
ychol, heb gael eu cymeryd i fyny fel gwrth-
ryfelwyr. A hioy a'm lladdant i—gwyddai
ddarfod i'w bobl ef ladd Adoram, a cheisio

Uadd Rehoboam hefyd ; ac os tröent hwy at

Rehoboam eilwaith, nid oedd ganddo fawr o
hyder me^vTi dynion mor waedwyllt na ladd-

ent yntau hefyd "w^edi iddynt droi : gwel ar

adn. 18.

Adn. 28. Yna y hrenin a ymgynghorodd\
Ag ef ei hun, neu fe allai â'i brif-gynghorwyr,

y rhai na feddent ddim mwy o grefydd nag
yntau ; ac a wnaeth ddau lo aur—mewn
efelychiad o loi aur Aaron, ac o addoliad yr
Aifít, ba le y daethai ef yn ddiweddar. Yr
oedd gan yr Aifftiaid ddwy ddelw o'r fath yn
wrthddrychau eu haddoliad ; sef Apis yn
Memphis, prifddinas yr Aiftt Uwchaf; a
Mnevis yn Hierapolis, prifddinas yr Aifft Isaf.

Gormod yw i cMuifyned ifyny i Jerusalem— holl barthau y wlad i aberthu yno, a hyny
deirgwaith yn y flwyddyn o leiaf : y mae yn
ormod o drafferth, ac yn ormod o gost. . Wele
dy ddmuiau di, Israel, y rhai a'th ddyg
4i ifyny wlad yr Aijft—yr un geiriau yn
hoUol ag a ddywedasai Aaron wrth y bobl ar

ol iddo wneuthur y llo aur, Exod. xxxii. 4.

l'rin y gallwn feddwl ei fod ef am i'r bobl
gredu mai y lloi hyn oedd y Duw Israel

hwnw a'u dygasai hwynt o'r Aiffì; ; buasai
hyny yn rliy afrosymol i un Israeliad yn ei

iawn synwyr allu ei gredu : eithr ei feddwl
oedd, fod y delwau hyn yn arddangosiadau
gweledig, trwy y rhai y bwriadai efe addoli
gwir Dduw Israel, heb iddynt orfod myned i

Jcrusalem.

Adn. 29. Ac efe a osododd un yn Bethel]
Er cyfleusdra i'r bobl yn y rhan ddeheuol o'r

wlad
; ;/ llall yn Dan—yn y rhan ogleddol
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30 A'r pcth hyn a aeth yn bech-

od: oblegid y bobl a aethant ger-

bron y naill hyd Dan.
31 Ac efe a wnaethd uchelfeydd,

acawnaeth offeiriaid o'r rhai gwael-
af o'r bobl, y rhai nid oedd o feib-

ion Lefi.

32 A Jeroboam a wnaeth uchel-
yl yn yr wythfed mis, ar y pym-
thegfed dydd o'r mis, fel yr uchel-

\Vyl oedd yn Juda ; ac efe a offrym-

odd ar yr allor, (felly y gwnaeth efe

yn Bethel,) gan aberthu i'r lloi a
wnaethai efe : ac efe a osododd yn
Bethel offeiriaid yr uchelfaoedd a
wnaethai efe.

33 Ac efe a offrymodd ar yr allor

a wnaethai efe yn Bethel, y pym-
thegfed dydd o'r wythfed mis, sef
yn y mis a ddychymygasai efe yn ei

o'i deymas. Yr oedd Bethel., yn marn pawb,
yn le cysegredig, ac yn 'd Dduw,' trwy iddo
ymddangos yno fwy nag unwaith i Jacob, Gen.
xxviii. 19, a XXXV. 1 ; ac yr oedd Dan wedi
bod yn le enwog ar gyfrif delw a theraphim
Mica, Barn. xviii. 30, 31.

Adn. 30. AW peth hyn a aeth yn hechod]
Yn achlysur o'r pechod o eilunaddoliaeth.

Adn. 31. Ac efe a wnaeth dy uchelfeydd]
Neu demlau ar yr uchelfeydd i'r ddau lo, un
yn Dan a'r llall yn Bethel, yn y rhai yr oedd
allorau i aberthu ac arogldarthu i'r Uoi, yn gy-
ffelyb i allorau y deml yn Jerusalem. Ac a
wnaeth offeiriaid d'r rhai gwaelafoW bohl—
ac yr oedd y rhai hyny yn ddigon da, ac yn
rhy dda, i fod yn offeiriaid i loi ! Ond geUir
cyfieithu y wreiddiol, ' offeiriaid o eithajion y
bobl,' sef rhai o bob llwyth yn ddiwahaniaeth,
lle y gallai ef eu cael. Dichon fod nieihion

Lefi wedi gT«Tthod y wasanaeth hon, yn gystal

a'r dynion goraf o'r llwythau ereill ; neu ynte
yr oedd efe yn gallu cael gwasanaeth y rhai

gwaelaf am lai o gyflog, fel ag i gynyddu ei

gj^llid ei hun.

Adn, 32. A Jerohoam awnaeth uchel-tcyT]

Sef gyl y pebyll ; yn yr wythfed mis, ar y
pymthegfed dydd o'r mis—yn ol y gyfraith,

Lef. xxiii. 34, yr oedd yr yl hon i'w chynaí
ar y pymthegfed dydd o'r seithfed mis ; cithr

cynaliodd Jeroboam hi fis yn ddiweddarach,
nid am fod y cynauaf yn ddiweddarach yn y
rhan hòno o'r wlad, fel y dychymygodd rhai,

canys yr oedd y gyfraith wreiddiol yn rhwymo
holl Israel i gyrchu o'r parthau hyny i Jeru-
salem erbyn y seithfed mis, yr hn a ddengys
fod eu cynauaf ar ben y pryd h'yny. Ond y
mae yn debyg iddo ef ddewis yr loÿthfed mis,

(1) Khag ymddangos yn wrthw)Tiebol i Dduw
Israel wrth gynal ei yl ar yr un dydd ; ac,

(2) I roddi cyfle i rai o ddeiliaid Rehoboam
ddyfod i'w yl yntau ar ol cadw eu gyl eu
hunain, mewn gobaith o'u hennill hwy trwy
hyny i ddyfod yn ddeiliaid iddo ei hun. Fel
yr uchel-wyl oeddyn Juda—i ddangos ci fod

galon ei hun ; ac efe a wnaeth uchel-

yl i feibion Isracl : ac efe a aeth i

fyny at yr allor i arogldarthu.

PENNOD XIII.

AC wele gr i Dduw a ddaeth o
Juda, trwy air yr Arglwydd, i

Bethel : a Jeroboam oedd yn sefyll

wrth yr allor i arogldarthu.
2 Ac efe a lefodd yn erbyn yr

allor, trwy air yr Arglwydd, ac a
ddywedodd, allor, allor, fel hyn
y dywedodd yr Arglwydd ; Wele,
mab a enir i d Dafydd, a'i enw
Josia ; ac efe a abertha arnat ti

offeiriaid yr uchelfeydd y rhai sydd
yn arogldarthu arnat ti, ä hwy a
losgant esgyrn dynion arnat ti.

3 Ac efe a roddodd arwydd y

yn addoli yr un Duw, ac yn proffesu yr un
grefydd, er yn gAvahaniaethu mewn rhai am-
gylchiadau. Ac efe a offrymodd ar yr allor
—â'i ddwylaw ei Imn, fel yr ymddengys oddi-

•WTt'h pen. xiii. 1, 4. Y mao yn debyg ei fod

jTi dal yr archoffeiriadaeth yn ei ddwyhìw ei

hun, tra yr oedd gwehilion y bobí yn ofleir-

iaid dano ef.

Adn. 33. Y mis a ddychymygasai efe yn
eì galon ei hun] Yn ol ei ewyllys a'i feddwl
ei hun, yn groes i orchymyn pendant Duw, yr
hwn a ordeiniasai y seithfed mìs, Lef. xxiii. 39.

PEN. XTII. Adn. 1. A^c loelegwr i Ddmi^
Sef rhyw broftwyd santaidd, megys Semaiah
neu Joel ; a ddaeth o Juda tncy air yr Ar-
glwydd—trwy ddwyfol ysbr^doliacth, i dra-

ddodi bygythiad yr Arglwydd yn erbyn allor

y brenin annuwiol hwn yn Bethel. À Jerc-
hoam oedd yn sefyìl icrth yr allor i arogl-
darthu—fel offeiriad, pau ddaeth y proftwyd
hwn ato ef.

Adn. 2. Ac efe a lefodd yn erhyn yr allor]

Ac ganlyniad yn erb}Ti yr holl addoliad a
gyflawnid yno ; allor, allor—enwai hon
ddwywaith, i ddangos angerdd ei ysbryd ef, a

ma^^r ddigofaint yr Arglwydd yn ei herbyn ;

er y tybia yr luddewon mai golygu y ddwy
allor yr ydoedd, scf hon yn Bethel, a'r llall yn
Dan. Efe a gyfeiria ei yniadrodd yn erbyn yr
allor, am fod yr arwyddion a ganlyu i gael eu
gwneuthur arni. ^cU, mah a enir i d Da-
fydd, a'i enw Josia—y mae ybroftwydoliaeth
hon yn f\\y hynod, am ei bod yn rliagddywed-

yd nid yn unig o ba deulu yv hànai y mab
Ìnra, ond beth fyddai ei enw ef, a pha 'beth a
wnai, a hyny oddeutu 300 o flynyddau cyn ei

eni ! ac yn y cyflawniad o honi nyni a s:an-

fyddwn brawf nid yn unig o ragwybodaeth
Duw, ond hetyd fod y proíFwyd hwn wedi ei

anfon gau Dduw. Ac cfe a ahertha arnat ti

off'ciriaid yr uchelfeydd—yr hyn a gyflaMn-
wyd yn Ìlythyrenol yn mhen oddeutu 310
mlvnedd ar ol ei ragfvnegu : gwcl ar 2 Bren.
xxiii. 15—20.

35
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dwthwn hwnw, gan ddywedyd,
Djana yr argoel a lefarodd yr Ar-
glwydd ; Wele yr allor a rwygir,
a'r lludw sydd arni a dywelltir.

4 A plia,n giybu y brenin air gr
Duw, yr hwn a leíbdd efe yn erbyn
yr allor yn Bethel, yna Jeroboam a
estynodd ei law oddiwrth yr allor,

gan ddywedyd, Deliwch ef. A di-

ífrwythodd ei law ef yr hon a estyn-
asai efe yn ei erbyn ef, fel na allai

efe ei thynu hi ato.

5 Yr allor hefyd a rwygodd, a'r

lludw a dywalltwyd oddiar yr ailor,

yn ol yr argoel a roddasai gr
Duw trwy air yr Arglwydd.

6 A'r brenin a atebodd ac a ddy-
wedodd wrth r Duw, Gweddia,
atolwg, gerbron yr Argiwydd dy
Dduw, ac ymbil drosof íì, fel yr ad-
ferer fy llaw i mi. A gr Duw a
weddiodd gerbron yr Argiwydd ; a

Adn. 3. Ac efe a roddodd arioydd y
diothwn hwmv] Neu a wnaeth wyrth i sicrhau

iddynt wirionedd ei ragfyncgiad. Dyma yr
argoel—fy mod i yn llefaru o Dduw, ac nid o

honof fy hun. Wele yr allor a rwygir—trwy
weithrediad digyfrwng galiu Duw, heb un achos
naturiol o'r fath rwygiad, m^sy na phan rwyg-
wyd Uen y deml wedi hyny ; cCr lludw sydd
arni a dyioelitir—trwy nad allai yr allor, ar

ol ei dystrywio, ddal yr aberth na'r Uudw : ac

yr ocdd hyn oU yn arwydd o Iwyr ddilead ei-

Ìunaddoliaeth, yn mhen amser, o'r wlad.

Adn. 4. A phan glybu y brenin air gwr
Duv)\ A.m aberthu yr oüeiriaid, Uosgi eu
besgyrn, a rhwygo yr allor

; yna Jeroboam a
estyiìodd ei laio oddiwrth yr allor—i nodi
allan y gr ag y mynai efe i'r bobl ei ddal, ac

ond odid ei ladd. A dijfrwythodd ei law ef—aeth cyhyrau a gewynau ei fraich megys yn
farw, i'el nas gallai efe ei phlygu, neu dynu ei

law at ei gorft', mwy na phe buasai bren.

Gwuacth Duw hyn nid yn unig i roddi prawf
arall y cyflawnid ei eiriau, ond hef}'d i ger-

yddu Jeroboam am gynyg niweidio gr Daw,
ac i gadw y proflwyd rliag sarhad pellach.

_
Adn. 5. Yr allor hefyd a noygodd} Trwy

ei chanol, oddifyny hyd i waered ; a'v Ihidw
a dywaUtioyd—trwy nad oedd yr allor mwy-
ach yn alluog i ddal y tân a losgai yr aberth ;

yn ol yr argoel—neu megys ag y dywedasai
gr Duw, adn. 3.

Adn. G. Gweddia^ atoliog.gerbron yr Ar-
glwydd dy Ddmo] Yr hwn a'i hamlygodd ei

huu yn Dduw ac yn gyfaill i ti mewn modd
hynod ; ac ymbil drosof fi— canys efe a

wrendy dy weddiau di, er nad edrycha ar fy

lìgweddiau i, o herwydd i mi ei adacl ef a'i

addoliad. A gwr Duio a weddiodd gerbron
yr Arglwydd—efo a gydsyniodd â'i gais, i

argyhocddi Jeroboam mai nid o ddrwg-ewyll-

ys iddo ef y tarddai yr hyn a ddywedasai cfe

wrtho ; ac i ddangos ci fod vn dymuno ci
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llaw y brenin a adferwyd iddo ef,

ac a fu fel cynt.

7 A'r brenin a ddywedodd wrth
r Duw, Tyred adref gyda mi, a
chymer luniaeth, a mi a roddafrodd
iti.

8 A gr Duw a ddywedodd wrth
y brenin, Pe rhoddit i mi hanner
dy d, ni ddeuwn i gyda thi ; ac ni

fwytawn fara, ac ni yfwn ddwfr, yn
y fan hon

:

9 Canys fel hyn y gorchymyn-
wyd i mi trwy air yr Arglwydd,
gan ddywedyd, ISÍa fwyta fara, ac
nacf ddwfr ; na ddychwel chwaith
ar hyd y ffbrdd y daethost.

10 Felly efe a aeth ymaith ar
hyd fíbrdd arall, ac ni ddychwelodd
ar hyd y fíbrdd y daethai ar hyd-
ddi i Bethel.

11 ^ Ac yr oedd rhyw hen brofí"-

wyd yn trigo yn Bethel ; a'i fab a

ddiwygiad ef, nid ei ddinystr. A llaw y
brenin a adferwyd iddo ef—danghosodd Duw
y drugaredd hon iddo, (1) herwydd ei fod

yn edifarhau am y drwg a fwriadasai efe yn
erbyn y proâ"wyd yr hyn a fu yn achos o ddi-

ft'rwythder ei law. (2) I sicrhau iddo mai
oddiwrth Dduw yr oedd y dyrnod hwn. (3) I

edrych a wnai y daioni hwn o eiddo Duwtuag
ato ei dywys ef oddiwrth ei eiluuaddoliaeth.

Adn. 7- Tyred adrefgydami] Ondodidi
Sichem, yr hon oedd 15 miUdir yn uwch i'r

gogledd na Bethel, ac oddeutu 30 milldir o

Jerusalem, lle yn debygol yr oedd efe yn byw,
adn. 1 ; a chymer luniaeth—i ddiwallu dy
angenrheidiau ; a mi a roddaf rodd i ti—am
iachâu fy llaw. Fel hyn efe a ddymunai
wobrwyo yr offeryn, ond nid yw yn son am
ddiolch-oíi'rwm i Dduw, yr liMn oedd yr achos

neu yr awdwr o'r drugaredd ryfedd hon.

Adn. 8. Pe 7'hoddit i mi hanner dy dy]
Yn wobr am weddio drosot ; niddeuion igyda
thi—i fwyta ac yfed yn Sichem ; ac nifwyta-
wnfara, ac ni yfwn ddwfr, yn y fan hon—
mwy nag yn Sichem, pe bydciai i ti neu ryw-
un arall gynyg hyny i mi.
Adn. ü, Ùanysfel hyn y gorchymymoyd i

mi, í^i'c.] Fel pe dywcdasai, Nid od'diar un-

rhyw ddirmyg neu ddygascdd tuag atat ti ja-

wyf yn gwrtliod dy ft'afr, ond mewn ufydd-dod
i orchymyn fy Nuw, yr hwn a waharddodd i

mi gymeryd bwyd na diod genyt. A« ddy-
chweL chwaith ar ìiyd y -jfordd y daethost—
ond odid rhag iddo syrthio i ddim cyfciUgai'-

wch â ncb o'r cilunaddolwyr wrthfyncdhcibio
i'r un dynion fwy nag unwaith ; neu i roddi

cyflcusdra iddo i argyhoeddi eilunaddolwyr
ei'cill wrth ddychwclyd ar hyd flbrdd arall.

Adn. 10. Felly efe a aeih ymaiih] Gan
ufyddhau yn fanwl yn mhob pcth i orchymyn
Duw.
Adn. 11. Ac yr oedd rhyw henbroffwyd

yn trigo yn Ucthel] Trwy yr hwn yr ocdd
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ddaeth ac a fjnegodd iddo yr holl

waith a wnelsai gr Duw y dydd
hicnio yn Bethel : a hwy a fynegas-
ant i'w tad y geiriau a lefarasai efe

wrth y brenin.

12 A'u tad a ddywedodd wrth-
ynt, Pa ffordd yr aeth efe? A'i feib-

ion a welsent y ffordd yr aethai
gr Duw, yr hwn a ddaethai o
Juda.

13 Ac efe a ddywedodd wrth ei

feibion, Cyfrwywch i mi yr asyn.

A hwy a gyfrwyasant iddo yr asyn

;

ac efe a farchogodd arno.

14 Ac efe a aeth ar ol gr Duw,
ac a'i cafodd ef yn eistedd dan
dderweu ; ac a ddywedodd wrtho,
Ai tydi yw g^W Duw yr hwn a

Duw weitliiau yn datguddio ei ewyllys, fel y
niae yn eglur oddiwrth adn. 20, 21 ; a'r liwn

a barcliai broíìwydi santaidd Duw, aca gredai

eu rhagfynegiadau. Ond er hyny y niae yn
anhawdd penderfynu pa un ai dyn da ai dyn
drwg oedd hwn

;
pa un a oedd efe yn wir broff-

wyd, ynte yn au-broííwyd. Tybia I>enson,

Booth, Ilall, Henry, Saurin, Scott, Water-
land, Wogan, ac ereiU, mai dyn duwg oedd
efe, a GAU-BiìorrwYD ; ond barna Le Clerc,

Lightfoot, ac ereiU, mai gwir broffwyd
ydoedd, tra y meddylia Clarhe ac ereill ei fod

unwaiih yn wir broífwyd, ond iddo wedi hyny
syrthio oddiwTth Dduw. (1) Os dyn da yd-
oedd, }'r oedd yn euog o amrai bethau anaddas
i wir broffwyd ; niegys aros mewn lle eilun-

addolgar, heb godi ei lef yn erbyn eilunaddol-

iaeth
;
goddef i'w feibion fyned i addoliad y

llo aur, heb eu ceryddu ; a dywedyd celw)'dd

bwriadol i dwyllo gr Duw, adn. 18. (2) Ond
os dyn drivg ydoedd, a gau-hroffioyd, paham

y gelwir ef yn broffwyd, yr ymgadwodd o

addoliad y llo aur, y daeth gair Duw ato ac y
Uefarodd trwyddo, y claddodd efe r Duw yn
barchus, ac y dymunodd gael ei gladdu ei hun
ynyr un bedd ag ef, adn. 20—32? Modd
bynag, gallasai y rhinweddau hyn fod mewn
dyn drwg, a'r ffaeleddau a nodwyd fod mewn
dyn da : ac y mae lle i feddwl ei fod ef ryw-

beth yn debyg i Balaam, yr hwn a a^^dur-

dodwyd gan Dduw i draethu'amrai wir broft-

wydoliaethau, tra yr oedd ei galon ar yr un
pryd yn carii gwobr annghyfiawnder : gwel y
syiwadau arddiwedd Num. xxiv. AHfab a
ddaeth ac afynegodd iddo—Saes. ' ei feibion

;'

ac y mae hyny yn gyson â diwedd yr adnod
Lon. Gwelwn yma nad oedd yr hen broftwyd
ei hun yn wyddfodol ar yr arogldarthiad, er

fod ei feibion yno ; a gall nad oeddynt hwyth-
au yno fel eilunaddolwyr, eithr fel ediych-
wyr.
Adn. 12. Pa fordd yr aeth efe ?] Efe a

ofynai hyn, fel y gallai fyned ar ei ol.

Adn, 13. Cyfrwywch i riii yr asyn} Fel y
gallai oddiwoddyd gr Duw, yr hwn a deith-

iai ar ci dracd.

Adn. 14. Ac a'i cafodd ofyn eistedd dan

ddaethost o Juda P Ac efe a ddy-
wedodd, le, myfì.

15 Yna efe a ddywedodd wrtho,
Tyred adref gyda mi, a bwyta fara.

16 Yntau a ddywedodd, Ni allaf

ddychwelyd gyda thi, na dyfod
gyda thi ; ac ni fwytaf fara, ac nid
yfaf ddwfr gyda thi, yn y fan hon.

17 Canys dywedwyd wrthyf trwy
ymadrodd yr Arglwydd, Na fwyta
fara, ac nac f ddwfr yno ; ac na
ddychwel gan fyned trwy y ffordd

y daethost ar hyd-ddi.
18 Dywedodd yntau wrtho, Proff-

wyd hefyd ydiuyf fì fel tithau ; ac
augel a lefarodd wrthyf trwy air yr
Arglwydd, gan ddywedyd, Dy-
chwel ef gyda thi i'th d, fel y

dderwen] Yn ymgysgodi rhag gwres jt haul,

ac yn ymorphwyso yn ei luddcd, ac efe heb na
bwyta nac yfed yn Bethel. Ai tydi yiv gicr
Duw yr hwn a ddaethost o Juda'.^—efe a
dybiai hyny oddiwrth ei ocdran, a'r darluniad
a roisai ei feibion o hono, a'r fantell ag yr
arferai prottwydi ei gwisgo ; ond gofynai íel

hyn cr mwyn bod yn sicrach, neu meAvn fibrdd

ddechreu ymddyddan âg ef.

Adn. 15. Tyred adref gyda mi, a òicyfa

fara] Y mae yn debyg nad oedd gan yr Ìien

broftwyd un amcan dr\vg ati hj-n, eithr parch
i r Duw, a dymuniad i gael ymddyddan âg
ef, a mwynhau ei gyfeillacli.

Adn. Ì6, 17. i\'í allaf ddychwelyd gyda
thi, í^'c.] Am fod y lle yn eilunaddoîgar, ac i

Dduw wahardd hyny : gwel ar adn. 8, 9. Yn
yfan hon—felly yr oedd yr henbroftwyd wedi
ei oddiweddyd ef cyn iddo fyned aHan o der-

fynau Bethel, neu o diriogaelh Jeroboam.
Adn. 18. Frofwyd ydwyf fi fel tithaii]

Sef gwir broftSyyd i'r gwir Dduw : ac fe allai

mai nid yn hA'u yr ocdd ei gelwjdd >m gy-
nwysedig : gwel ar adn. 11. Ac angcì a hf-
arodd wrthyf—fe allai nad oedd hyn chwaitli

yn gelwydd ; a thybia Clai'ke fod yn debygol
ddarfod i angol ymddaugos iddo ar yr achlysur,
se£ angelsyrthicdig, ar rith angel y goleuni,
i'w ddefnyddio ef fel ofteryn i ddwyn anfri arr Duw a'i broffwydoliaeth, i'r dybèn i barhau
eilunaddoliaeth yn mlaon yn y lle. Trwy
air yr Arglwydd—yr oedd hyn yn ddiau yn
gelwydd, am nad oedd yr Arglydd erioed
wedi gorchATnyn iddo ddychweiyd i Bcthel, a
bw^'ta ac yfed yno, ond yn hytrach wedi ei

wahardd, adn. 9, 17, 22 ; neu os ei dwyllo a
gafodd yr hen broft'wyd, yr ocdd o leiaf yn
anwiredd.
Adn. 19. Felly efe a dJychwclodd çydag

ef] Gan feddwl, os nad allai efe fwyta gydag
eilunaddolwyr, j gallai wneyd hyny gyda
phrofficyd yr Arglwydd, fel y tybiai efe fod
hwnw. Ond yn hyn efe a bcchodd ; canys
wedi iddo gael gorchymyn pendant sfan Dduw
ci hun i beidio myned, dylasai ufyddhau iddo
hyd nes y cawsai ojchymyn peudant gau
Dduw ei hun i fyned a bytà, ac nid ei dder-
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bwytao fara, ac yr yfo ddwfr. Ond
efe a ddywedodd gelwydd wrtho.

19 Felly efe a ddychwelodd gydag
ef, ac a fwytaodd íara yn ei d ef,

ac a yfodd ddwfr.
20 A phan oeddynt liwy yn eist-

edd wrth y bwrdd, daeth gair yr
Arglwydd at y proffwyd a barasai

iddo ddychwelyd :

21 Ac efe a lefodd ar r Duw yr
hwn a ddaethai o Juda, gan ddywed-
yd, Fel hyn y dywed yr Arglwydd

;

O herwydd i ti anufyddhau i air yr

Arglwydd, ac na chedwaist y gor-

chymyn a orchymynodd yr Ar-
glwydd dy Dduw i ti,

22 Eithr dychwelaist a bwyteaist
fara, ac yfaist ddwfr, yn y lle am
yr hwn y dywedodd yr Arglwydd
wrthyt ti, Na fwyta fara, ac nac f
ddwfr ; nid â dy gelan di i feddrod
dy dadau.
23 Ac wedi iddo fwyta bara, ac

wedi iddo yfed, efo a gyfrwyodd

byn ar y drydedd law trwy yr hen broffwyd,

fel y gwnaethai hwnw trwy angel.

Adn, 20. A phan oeddynt hwy yn eistedd

wrth y bwrdd] Yn bwyta ac yn yfed yn nh
yr hen broíFwyd yn Bethel, ar ol dychwelyd

ar hyd yr un íFordd ag y daethai ; daeth gair

yr Arglwydd at y proffwyd a barasai iddo

ddychwelyd—jí hwn oedd nid yn unig i ^j-

íioeddi y ddedfryd ar r Duw, ond hefyd i

ddatgan ei gelwydd a'i gywilydd ei hun yn y
twyll a wnaethai efe iddo. Myn Rennicott

ac ereill mai at wr Duw^ y proíFwyd ag y
parasai y llall iddo ddychwelyd i Bethel, y
daeth gair yr Arglwydd y pryd hyn ; ac felly

fod ei ddedfryd yn cael ei chyhoeddi gan

Dduw ei hun, fel y dywed Josephus a'r Arab-

aeg, ac fel y goddefa yr Hebraeg ei chyfieithu.

Ond goddefa y wreiddiol ei chyfieithu hefyd

íel y gwnaed yn y testyn, ac y mae hyny yn
fwy cyson â rhediad yr hanes.

Adn. 21. Ac efe] Sefyr hen broffwyd, a

lcfodd ar wr Duw yr hwn a ddaethai o Juda
—llefodd arno yn sydyn a chyffrous ar ganol

bwyta, wedi i air yr Arglwydd ddyfod ato
;

ac yr oedd ei gyft'ro yn fwy, am íbd ei gel-

wydd ei hun yn dyfod i'r amlwg, ac am fod

gr Duw i gael ei ladd gan lew am wrando

arno. herwydd i ti anufyddhau i air yr
Arglwydd—trwy ddychwelyd i Bethel, a

bwyta ac yfed yno. Yma y mae yr hen broff-

wyd yn gorfod cyfaddef ei gelwydd ei hun yn

adn. 18, lle y dywedodd efe i'r Arglwydd or-

cliymyn iddo ddychwelyd a bwyta.

Adn. 22. Nid d dy gelan di ifeddrod dy
dadau] Yr un peth'a dywedyd y byddai efe

farw cyn cyraedd adref, ac y cloddid ei gorff ef

mewn Ue dyeitlir, ac nid yn meddrod ei dad-

au yn ngwlad Juda. Gan iddo cf fwyta ac

yfed yn ngwlad eilunaddolwyr yn grocs i air

iddo yr asyn, sef i'r proffwyd a bar-

asai efe iddo ddychwelyd.
24 Ac wedi iddo fyned ymaith,

llew a'i cyfarfu ef ar y ffordd, ac a'i

lladdodd ef : a bu ei gelan ef wedi
ei bwrw ar y ffordd, a'r asyn oedd
yn sefyll yn ei ymyl ef, a'r llew yn
sefyll wrth y gelan.

25 Ac wele, wr yn myned heib-
io, ac a ganfuant y gelan wedi ei

thaflu ar y ffordd, a'r llew yn sefyll

wrth y gelan : a hwy a ddaethant
ac a adroddasant hyny yn y ddinas
yr oedd yr hen broffwyd yn aros
ynddi.

26 A phan glybu y proffwyd, yr
hwn a barasai iddo ef ddychwelyd
o'r ffordd, efe a ddywedodd, Gr
Duw yw efe, yr hwn a anufyddha-
odd air yr Arglwydd : am hyny yr
Arglwydd a'i rhoddodd ef i'r llew,

yr hwn a'i drylliodd ef, ao a'i lladd-

odd ef, yn ol gair yr Arglwydd, yr
hwn a lefarodd efe wrtho ef.

Duw, cai farw a'i giaddu yn ngwlad eihmadd-
olwyr dan farn Diiw.

Adn. 23. Dfe a gyfrwyodd iddo yr asyn]
Hyny yw, yr hen broffwyd a gyfrwyodd ei

asyn ei hun i r Duw : ond y mae yn nodad-
wy nad aeth yr hen broffwyd, na neb o'i deulu,

gydag ef, am fod ei gydwybod euog yn peri

iddo ofni cael ei oddiweddyd gan yr un farn.

Adn. 24. Llew a'i cyýarfu ef ar y ffordd,
ac a'i lladdodd] Yn ol rhagddywediad yr
hen broôwyd, yn gosp arno am droseddu gair

yr Arglwydd. Er iddo farw fel hyn dan farn

dymhorol, gallwn feddwl, gyda'r Esgob Hall,

fod ei enaid yn ddiogel, íël enaid Moses, yr
hwn hefyd a fu farw dan farn. Yr oedd coed-
wig gerliaw Bethel, o'r hon y daeth y ddwy
arthes a grybwyllir 2 Bren. ii. 24 ; ac y mae yn
debyg mai o'r un goedwig y daeth y Uew hwn.
A'r asyn oeddyn sefyll yn eiymyl ef—yn
ymyl corff gr Duw, yn barod i'w gario yn ol

i'w gladdu ; a'r llew yn sefyll lorth y gelan—
heb fwyta y corff, na Uadd yr asyn. Yr oedd
Uadd y dyn yn beth naturiol i'r Uew; ond
petli goruwchnaturiol oedd iddo beidio ei

fwyta ef, na niweidio yr asyn chwaith : Uaw
ddirgehiidd Duw oedd yn peri hyn.

Adu. 25. Ac wele wr yn myned heibio]
Tua Bethel ; ac a ganfuant y gelan wedi ei

thoflu ar y ffordd—ü'i Uew a'r asyn yn sefyU
yn Uonydd yn ei hymyl, fel pe buasent yn ci

gwyUo rhag bwystfilod y maes ; ac a adrodd-
asant hyny yn y ddinas—fcl peth hynod,nad
oedd y Uew yn bwyta ei ysglyfaeth, nac yn
cynyg aflonyddwch iddynt hwythau chwaith
wrth fyncd heibio.

Adn. 2G. Gwr Duw yw efe, ^t.] DeaUodd
yr hen broflyd yn y fan pwy oedd efe, a
chrybwyUodd ei bechod am yr' hwn y Uadd-
wyd ef ; oud lü soniodd ddim am ei bechod ei
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27 Ac efe a lefarodd wrth ei feib-

ion, gan ddywedyd, Cyfrwywch i

mi yr asyn. A hwy a'-i cyfrwyasant.
28 Ac efe a aeth, ac a gafodd ei

gelan ef wadi ei thaflu ar y ífordd,

a'r asyn a'r llew yn sefyll wrth y
gelan : ac ni fwytasai y llew y gel-

an, ac ni ddrylliasai efe yr asyn.

29 A'r proffwyd a gymerth gel-

an g\vr Duw, ac a'i gosododd hi ar

yr asyn ac a'i dyg yn ei hol. A'r
hen broffwyd a ddaeth i'r ddinas, i

alaru, ac i'w gladdu ef.

30 Ac efe a osododd ei gelan ef

yn ei feddrod ei hun ; a hwy a alar-

hun yn ei dwyllo i anufyddhau i air yr Ar-
glwydd, er y gallwn feddwl fod ei gydwybod
yn ei gyhuddo yn ofnadwy y pryd hyn.

Adn. 27. C]ifrwywch i mi yr asyn] Fel y
gallai fyned i'r fan, i wybod yn sicr ai gr
Duw ydoedd, neu ynte i'w ddwyn yn ol i'w

gladdu. Felly yr oedd ganddo ddau asyn o

leiaf, adn. 23.

Adn. 28. Ac efe a aeih, ac a gafodd ei

gelan ef ^c] Ÿn union fel yr adroddasai y
gwr, adn. 25. Y mae yma amrai wyrthiau
i'w gweled ar unwaith :—na ddarfu i'r asyn
fFoi rhag y Uew, yn ol ei anian, eithr arhosodd

yno yn hyf, fel pe yn dysgwyl am gario y
coríî i'r beddrod ; na ddarfu i'r llew fwyta ei

ysglyfaeth, na dryllio yr asyn, nac ymyraeth
à'r teithwyr, na niweidio yr hen broffwyd a'i

asyn pan y daethant i'r lle, na chwaith fyned

ymaith ar ol gorphen ei orchwyl ; eithr arhos-

odd yn dawel yno, (1) Fel pe buasai i wylio

y gelan rhag bwystfilod ac adar ysglyfaethus ;

(2) Yn brawf nad peth damweiniol oedd marw-
olaeth gr Duw, neu eflPaith gwanc naturiol y
llew, ond barn gyfiawn Duw, yr hwn a gyfar-

wyddai y llew pa beth i'w wTieyd a pha beth i

beidio ; ac, (3) Yn arwydd o flfafr Duw i'r

proflfwyd ymadawedig, yr hwn y cymerai efe

y fath ofal am ei gelan, er iddo am resymau
cyfiawn weled yn dda ddwyn ymaith ei eini-

oes ef.

Adn. 29. A'r proffwyd a gymerth gelan
gwr Duw] At yr hwn yr anturiodd efe er fod

y Uew yn ei hymyl, wrth weled na fwytasai

efe y gelan, na ddrylliasai efe yr asyn, ac na
wnaethai niwed i'r gwr a aethent heibio o'r

blaen ; ac a'i dyg yn ei hol—i Bethel, i'w
chladdu yno.

Adn. 30. Ac efe a osododd eigelan efyn
eifeddrodei hun\ Er fod hyny yn gymaint o
barch i -weddillion y marw ag a allai efe ei

ddangos, eto nid oedd ond ia-mi neu ad-daliad
salw am y niwed a wnaethai efe iddo \\Tth ei

dwyllo i'w ddinystr. A hioy a alarasant am
dano ef—sef yr hen r a'i feibion, os nid
ereiU hefyd ; ga7i ddywedyd, Ofy mraicd!—
yr hon oedd ffurf arferol o alarnad mcwn ang-
laddau, Jer. xxii. 18. Yr oedd- yn ofidus yn
wir gweled dyn mor dda, proflfwyd mor flFj'dd-

lon, ac un mor hyf yn achos Duw, yn marw
fel troseddwr am un camwedd ; tra yr oedd

asant am dano ef, gan ddywedyd, O
fy mrawd !

31 Ac wedi iddo ei gladdu ef, efe
a lefarodd wrth ei feibion, gan ddy-
wedyd, Pan fyddwyf farw,cleddwch
finau hefyd yn y bedd y claddwyd
gr Duw ynddo

; gosodwch fy es-
gyrn i wrth ei esgyrn ef.

32 Canys diamau y bydd yr hyn
a lefodd efe trwy air yr Arglwydd
yn erbyn yr allor sydd yn Bethel,
ac yn erbyn holl dai yn uchelfeydd
sydd yn ninasoedd Samaria.

33 % Wedi y peth hyn ni ddy-
chwelodd Jeroboam o'i fforddddryg-

hen broflfw^'d esgeulus a chelwyddog yn cael
ei arbed, a brenin annuwiol ac eüunaddolgar
yn byw mewn rhwysg a rhysedd !

' Ei flfordd

ef sydd yn y môr, a'i Iwybrau yn y dyfroedd
mawrion.' Nis gallwn ni famu dyniòn wrth
eu dyoddefiadau, na bamu pechod bob amser
wrth ei gosp ; canys y mae y cnawd weithiau
yn cael ei ddinystrio, fel y byddo yr vsbryd
yn gadwedig, 1 Cor. v. 5." Os oedd li"vn 'm
doster i r Duw, yr oedd yn drugareddi'T
ddau arall, y rhai oeddynt ilì dau o bosibl yn
anmharod i gyfarfod â'u Barnwr. Nis galln
gael un prawf cryfach o sicrwydd byd arall, ao

-wobrwyon a chospau ynddo, na erweled y
cyfiawTiion yn cael eu trin mor chwerw ya y
byd hwn am droseddau bychain, tra y mae y
drygionus yn aml yn dianc yn ddigosp yn
ngwyneb eu pechodau mawrion a lluosôg.
'Canys daeth yr amser i ddechreu o'r fam od Dduw : ac os dechreu hi }-n g>'ntaf amom
ni, beth fydd diwedd y rhâi nid ydynt yn
credu i efengyl Duw !' IPedr ìt. 17.
Adn. 31. Cìeddwchfinau hpfyd i/n yhedd

y claddu'ÿdgwr Duio ynddo] Efe a'gredai fod
yr ymadawedig yn r da a santaidd, a dy-
munai gael gorwedd gydag ef dan amddiflf^'n-
iad y nefoedd. Gosodioch fy esqyrn i wrth
eijsgyrn e/—credai hefyd bróffwvdoliaeth
gr Duw am yr In-n a wnai Josia, âdn. 2, ac
yr arbedai efe ei esgyrn ef ; ac os bvddai ei
esgym yntau yn gjTnysg â hwy, tvbi'ai \x ar-
bedai Josia ei esgym *}-ntau hefyd : ac fellv y
bu, 2 Bren. xxiii. 18.

'

Adn. 32. Canys diamau y hydd yr hyn a
lefodd efe] Yr hyn a allai ei g'asglu oddí^^Tth
yr arwyddion a \\-naethpw)-d, adn. 3—6. Ac
yn erhyn holl dai yr uchelýeydd si/dd yn
ninasoedd Samaria—A-mddengA-s oddiymà i
Jeroboam adeiladu teinlau ac""allorau"mewn
manau ereill heblaw Dan a Bethel ; ac i broff-
wyd Bethel fygwth mwy nag a fv£r\-thiodd
proflFw'yd Juda, os na ddy'wedodd vr oìaf fn-\'

nag a adroddir yn adn. 2". Y mae'^Ti sicr nad
adeiladwyd dinas Samaria, oddirth vrhon
y cafodd y deymas ei henw, hyd 50 mh-nedd
ar ol marwolaeth Jeroboam, pen. xvi. 24 • a
pha fodd gan h}-ny y gallai yx hen broff\\Vd
lefaru am Samaria, (enw nad oedd v pryd
hyny mewn bodoliaeth, er fod y dinasoèdd à'u
temlau yn bodoli,) oddicithr v"ír\\-nai efe hvnv

' ^ 439
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ionus ; ond efe a wnaetli drachefn
o wehilion y bobl oífeiriaid i'r uch-
elfeydd : y neb a fynai, efe a'i cy-
segrai ef, ac efe a gai fod yn offeir-

iad i'r uchelfeydd.
34 A'r peth hyn a aeth yn bech-

otl i d Jeroboam, i'w ddiwreiddio
hefyd, ac i'w ddiíeu oddiar wyneb
y ddaear.

PENNOD XIY.

YPEYD hwnw y clefychoddAbiah
mab Jeroboam.

2 A Jeroboam a ddywedodd wrth
ei wraig, Cyfod, atolwg, a newid dy
ddillad, fel na wypont mai ti yiu

gwraig Jeroboam ; a dos i Silo :

wele, yno y îuae Ahiah y proffwyd,

trwy ysbryd proffwydoliaeth, gan alw y peth-
au nad ydynt, fel pe byddent ; megj-s y galw-
asai gr Duw Josia wrth ei enw 300 mlynedd
cyn ei eni ?

Adn. 33. Wedi y peth hyii] Sef y felldith

a gyhoeddodd gr Duw yn erbyn ei allorau,

ac wedi yr holl arwyddion a wnaed i wirio

hyny, raegys rhwygiad yr allor, diffrwythiad ei

law, ei hadferiad ti-wy weddi, a marwolaeth y
proffwyd am iddo ddychwelyd i fwyta ac yfe'd

mewn lle halogedig ; ni d'dychioelodd Jero-
hoam—oddiwrth ei eilunaddoliaeth ; ond efe

a wnaeth drachefn o icehilion y hohl offeir-

iaid i'r iichelfeydd—fel yr oedd y Ueill yn
marw', neu ei allorau yn amlhau ar hyd y
dinasoedd, adn. 32. neh a fynai—Jero-
boam, neu y neb a fynai fod yn offeiriad ; efe

aH csegrai ef—heb ystyried dim am ei Iwyth,
ci gymeriad, na'i gymhwysder : gwel ar pen.

xii. 31.

Adn. 34. A'rpeth hyn a aeth yn hechod id Jerohoam] Yn achiysur i bechod, neu yn
foddion i galedu ei hiliogaeth ef mewn eilun-

addoliaeth ; neu yn hytrach, fel y goUir ei

gyfieithu, a aeth yn yosp—darfu i'w barhad
cyndyn ef yn ei eilunaddoliacth, ar ol y fath

rybyddion, ddwyn cospedigaethau arswydus ar

oi deulu, fel ag i'w hollol ddiieu yn y diwedd
oddiar wyneb y ddaear.

PEN. XIV. Adn. 1. Ypryd hwmu] Yn
ebrwydd ar ol y pethau a grybwyllwyd yn y
bcnnod flacnorol

; y clefychodd Ahiah mah
Jerohoam—yr hwn a darawj'd gan Dduw â
rhyw glefyd angeuol fel bam am bechod ei

dad, ac i fod yn rhybydd grasol i'r brenin i

droi oddiwrth ei eilunaddoliaeth a'i ddrygioni.
Adn. 2. A Jerohoam a ddywedodd wrlh ei

wraiy'] Y frenhines, mam y bachgen ; Oyfod,
atolwy, a newiddy ddillad—sef ei dillad bren-
hinol, fel y gallai ymddangos fel dynes gy-
ffredin ; a dos i Siìo—yr hon oedd 1.5 milldir

o du y deau i Tirsah, lle yr oedd y brenin yn
avos yn awr, adn. 17 ; yno y mae Ahiah y
proffwyd—yr hwn y gwyddai ct ei fod yn wir
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yr hwn a ddywedodd wrthyf y
hyäd'imi freniu ar y bobl yma.

3 A chymer yn dy law ddeg o fara,

a theisenau, a chostrelaid o fêl, a
dos ato ef ; efe a fynega i ti beth a
dderfydd i'r bachgen.
4 A gwraig Jeroboam a wnaeth

felly ; ac a gyfododd ac a aeth i Silo,

ac a ddaeth i d Ahiah. Ond ni all-

ai Ahiah weled ; o herAvydd ei lyg-
aid ef a ballasai oblegid ei henaint.

5 *![ A dywedodd yr Arglwydd
wrth Ahiah, Wele, y mae gwíaig
Jeroboam yn dyfod i geisio peth
genyt dros ei mab ; canys claf yw
efe ; fel hyn ac fel hyn y dywedi
wrthi hi : canys pan ddelo hi i

mewn, hi a ymddyeithra.
6 A phan glybu Ahiah drwst ei

broffwyd, ac y medrai ddywedydbeth addeuai
o'r bachgen, gan iddo allu rhagddywedyd am
ei osodiad ef yn frenin : gwel ar pen. si. 29,

&c. Yr oedd arno ofn anfon neb o'i ddeiliaid,

rhag iddynt ddeall nad oedd ganddo ef ei hun-
an ddim hyder yn ei loi aur a'i offeiriaid ; ac

yr oedd jn. rhy euog i fyned eì hun, rhag i'r

proffwyd ei adnabod, a'i geryddu am ei eilun-

addoliaeth ; ac am hyny efe a anfonodd y
frenhines, yr unig un ag y gallai hyderu
ynddi.

Adn. 3. A chymer yn dy law ddeg ofara'\
Neu dorthau cyffiredin ; a iheisenau—neu fara

Ilysieuog ; a chostrelaid ofêl—am yr arferid

myned âg anrhegion o'r fath i broffwyd neu
bendefig pan ddelid i ymgynghori i,g ef,

1 Sam. ix. 7. Hefyd, yr oedd rhoddion cy^
ffredin fel hyn yn ei gosod hi allan fel gwraig

i dyddynwr, tra y buasai anrhegion mwy
costus yn debyg o'i bradychu hi fel brenhines.

Efe a'fynega i ti heth a dderfydd ir hach-

gen—pa un ai byw ai marw a wnai.

Adn. 4. Oììd ni allai Ahiah weled] Fel
agi'w hadnabod hi, am fod ei Iygaid wedi ty-

wyllu gan henaint : ond cr hyny yr oedd yn
cael ei fendithio â gweledigaethau yr Ar-
glwydd.

Adn. 5. A dywedodd yr Arglioydd wrih
Afciah] NaiII ai trwy leferydd hyglyw, neu
ynte trwy argraff dwyfol ar ei feddwl ef;

Wele y mac gwraig Jerohoam yn dyfod i

geisio peth gcnyt dros ei mah—cr y gallai hi

yniddyeithro oddiwrth y proffwyd, eto gwyddai
Duw pwy oedd hi, a pha beth oedd ci ncgos.

Fel hyn a,c fel hyn y dywedi wrthi—scf y
genadwri a gynwysir yn adn. 7—16 ; canys
pan ddclo hi i mewn, hi a ymddyeithra—
rhag dwyn gwarth ar loi Jeroboam wrth ym-
gynghori â phroffwyd Jehofa.

Adn. G. Tyredi meiun, gwraig Jerohoam]
Rliaid fod ei glywed cf yn ei galw wrth ei

henw, ar ol ei hoil drafferth i ymddyeithro, yn
peri syndod a chywilydd iddi ar unwaith. /
ha heih yr wyt ti yn ymddyeithro—gan fod

Duw yn hollwybodol, ac yntau ynbroffwyd i'r
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ibracd hi yn dyfocl i'r drws, efe a
ddywedodd, Tyrcd i mewn, gwraig
Jcroboam ; i ba beth yr wyt ti yn
ymddyeithro ? canys myfi a anfon-
wyd atat ti â newyädion caled.

7 Dos, dywed wrth Jeroboam,
rd hyn , y dywedodd Arglydd
Dduw Israel ; Yn gymaint a darfod
i mi dy ddyrchafu di o blith y bobl,

a'th wnenthur di yn fiaenor ar fy

mhobl Israel,

8 A thori ymaith y frenhiniaeth
pddiwrth d Dafydd, a'i rhoddi i ti

;

ac na buost ti fel fy ngwas Dafydd,
yr hwn a gadwodd fy ngorchymyn-
ion, a'r hwn a rodiodd ar fy ol i á'i

holl galon, i wneuthur yn unig yr
hyn oeddum.Q)n. yn fy ngolwg i,

9 Ond a wnaethost ddrwg y tuhwnt
i bawb a fu o'th flaen di ; ac a aeth-
ost ac a wnaethost i ti dduwiau
dyeithr, a delwau toddcdig, i'm
digio i, ac a'm teflaist i o'r tu ol

i'th gefn

:

Duw hwnw? A ocdd lii yn meddwl na ddy-
wc'dai efe wrtlú yr hyn a orchymynai Dnw,
rhag ofn Jeroboam oi gr hi ? Canys mi/Ji a
anfonwfid atat ti â newyddion calc'd—y fath

ag y bydd yn galod ac yn annymunol iawn i

ti a'thr eu clywcd.

Adn. 7. Dos] Adrel', a thraetha wi'th Jero-

boam y genadwri hon oddiwrth Arglwydd
Dduw Israel. Yn gymaint a darfod i mi dy
ddyrchofu di o hlíih y hohl—sef o sefyllfa

iseì fel gwas i Solomon, psn. xi. 26—37 ; aHh
wneuthur diynflaenor arfy mhohl Isracl—
canys yr oedd Israel yn bobl i Dduw ])an

wnaed Jeroboam yn frcnin arnynt : yr ocdd-

ynt oll mewn cyfammod âg ef, a'r rhan fw.yaf

o honynt yn ei addoli ef.

Adn. 8. Ac na huost ti fcl fy ngioas Da-
fydd] Ni bu Dafydd erioed yn eilunaddolwr,

fel yr oedd Jeroboam ; ac cr iddo yntau syrth-

io i rai pechodau, eto efe a edifarhaodd arn
|

danjmt, ac a drôdd oddiwrthynt, yr hyn ni

wnaethai Jeroboam.
Adn. 9. Ond « wnaethost ddncg y tuhicnt

i batob a fu ó'th flaen di\ Nid yn unig tu-

hwnt i Dafydd, ond tuhwnt i Saul hefyd, yr

hwn ni bu criocd yn eilunaddolwr ; a thuhwnt
'
i Solomon yn amser oi gwymp, canys ni osod-

odd efe erioed eilunaddoliacth yn uuig grefydd
.sefydledig y wlad, fel y gwnacthai Jcroboam.

Ac a'm teflaist i o'r iu ol i'th gcfn—fel peth

diwerth a ffiaidd yn dy olwg.

Adn. 10. Am hyny welefi yn dwyn dricg

ar d Jerohoam] AíÌwydd, barnau, a dinystr

amo ef a'i hiliogaeth ; a thoraf ymaith oddi-

wrth Jerohonm yr hwn a hiso ar hared—
hyny yw, pob gwryw ; ac felly y dylai yr

yuiadrodd \vm\ gael ei ddarllen pa lo b\niag y
dygwyddo ; y gwarchäedig a'r gioeddilledig

—y ríiai fvddont vn icarchäedig gan eu gelvn-

3 r '

10 Am hyny, welc fi yn dwyn
drwg ar dy Jeroboam ; a thoraf
ymaith oddiwrth Jeroboam yr hwn
a biso ar bared, y gwarchäedig a'r
gweddilledig yn Israel ; a mi a fwr-
iaf allan weddillion t Jeroboam,
fel y bwrir allan dom, nes eiddarfod.

11 Y c^vn a fwyty yr hwn fyddo
farw o eiddo Jeroboam yn y ddinas

;

ac adar y nefoedd a fwyty yr hwn
fyddo farw yn y maes : canys yr
Arglwydd a't dywedodd.

^
12 Óyfod di gan hyny, dos i'thd : a phan ddelo dy draed i'r ddi-

nas, bydd marw y bachgen.
13 A holl Israel a alarant am dano

cf, ac a'i claddant cf : canys efe yn
unig o Jeroboam a ddaw i'r bedd

;

o herwydd cael ynddo cf bcth da-
ionituag o.t Arglwydd Dduw Israel,
yn nh Jcroboam.

14 Yr Arglwydd hefyd a gyfyd
iddo frenin ar Israel, yr hwn a dr
ymaith d Jeroboam y dwthwn

ion mewn dinasoedd caerog, neu yn wcddill-
edig heb ou lladd ganddjTit yno, 'ac yn ym-
guddio mewn rliyw lo arall ; a mi a'fw'riaf
aUan iccddillion tí/ Jcrohoam—yr ocdd t
Jeroboam mor flfiaidd gan yr Arglwydd ncr A'd-

yw dom a budreddi gan dd^Tiion ; ac efò a
fwriai ei holl d ef aUan oddiar y ddacar,
chwaithach o wlad Isracl, fel y bwria dynion
doui allan o'u tai ; ncs ei ddtí'rfod—yn 'hòllol

dir y rhai byw.
Adn. 11. cwn a fwyly yr hwn fyddo

farw ciddo Jcrohoamyny ddinas]' Ósìiìì'

eithr Abiah, yn yr hwn y caed peth daioni,
adn. 13 ; ac adary ncfoèdd afwyiy yr hwn
fyddo farw yn y ma'es—ni chaí un o'r rhai
hyn ei gladdu ar ol marw, eithr gadewid hwynt
ar wjneb y ddacar )-n fssyd i greaduriaid "ys-

glyfaethus.

Adn. 12. Aphan ddelo dy draed i'r ddinas]
Ar drothw}' ei th yn ninas Tireah, adn. 17 ;

hydd marw y bach'gcn—yr oedd hyn yn atcb-
iad i'r hyn ag yr oedd hi i'w ofyn i'r p'roffwyd,
adu. 3; a phan welai hi gytdawni hyn, gaìlai
wybod y cyflawnid yr holl fygythion ereiU.

Adn. 13. -4 hoü Israel a alarant am dano
cf] Am goUi gr ieuanc mor obcithiol ; ac
aH claddant cf—o barch i'w weddillion, an-
rhydedd na ddanghosir i neb araU o d Jcro-
boam; hcrwydd cael ynddo cfbeth daioni
iuag at Arghcydd Bduio /smt'í—scf bwriad-
au duv/iol i ddinystrio y lloi am* a'u temlau, a
])heri i'w bobl fyned i addoli i Jerusalcm, os
cai efe csgyn i'r oi-sedd ar ol ci dad ; ìfn nhi/
Jerohoam—yr hyn a chwanegìr er mwy o glod
iddo, ei fod yn dda yn nghauol cynifer o hud-
oliaethau a siam])lau drwg.
Adn. 14. Yr Arglwydd hcfyd a gyfyd

iddofrcnin ur IsraeÌ] Sef Baasä^ }ien. xv. 27,
&c. ; yr htcn a dr ymaith d Jcrohoam u
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hwnw : ond pa beth ? íe, yn awr.
15 Oanys yr Arglwydd a dery

Israel, megys y siglir y gorsen
mewndwfr ; ac addiwreiddialsrael
o'r wlad dda hon a roddodd efe i'w

tadau hwj'nt, ac a'u gwasgar
hwynt tuhwnt i'r afon ; o herwydd
gwneuthnr o honynt eu llwyni, gan
annog yr Arglwydd i ddigofaint.

16 Ac efe a ddyry heibio Israel,

er mwyn pechodau Joroboam, yr

hwn a bechodd, a'r hwn a wnaeth i

Israel bechu.
17 % A gwraig Jcroboam a gyf-

ododd, ac a aeth ymaith, ac a ddaeth
i Tirsah ; ac a hi yn dyfod i droth-

wy y t, bu farw y bachgen.
18 A hwy a'i claddasant ef, a holl

Israel a alarasant am dano, yn ol

gair yr Ai^glwydd, yr hwn a lefar-

dwthwìl hrmw—yn y fan, yn nechread ei

deyrnasiad, fcl y <?welwn iddo wneyd, pen. xv.

29. Ondpa h'cth .?—fel po dywecíasai, Ai yn
mìicn rhyw araser maith y cyfyd yr Arglwydd
ef ? nage, ond yn fuan iawn ; 'ie, yn awr—
mewn cydmhariaeth : y mae y gr a wna hyn
yn awr mewn bod,'er nad mewn gallu. Medd-
ylir i'r geiriau hyn gael eu llefaru yn niwedd

oes Jeroboam ; a dwy flynedd yn unig y
teyrnasodd Nadab ei fab ar ei ol ef, pryd y
lladdwyd ef a holl d J^roboam gan Baasa

:

gwel ar pen. xv. 25—29.

Adn. 15. Canys yr Arglwydd a dery Is-

rael] Am gydsyiiio o honynt âg eilunaddol-

iaeth Jeroboam ; meyys y siglir y gorsen

mewn diüfr—gan wynt neu rym y flrwd. Ar-

wydda hyn gyflwr cyfne\vidiol ac ansafadwy

Israel trwy rfeloedd oddifewn ac ymosodiad-

au oddifaes. Ac a ddiwreiddia Israel o'r

wlad dda hon—yr hyn a ddechreuwyd gan

Tiglath-Pileser, brenin Assyria, 2 Bren. xv.

29, ac a orphenwyd gan Saímaneser, 2 Bren.

xvii. 5, &c. ; ac a'u gwasgar hwynt tuhwnt

i'r afon—tuhwnt i'r Euphrates, i wlad y
Mcdiaid ; herwydd gwneuthur o honynteu
llwyni—yn y rhai y gosodent eu delwau i'w

haddoli.

Adn. 16. Ac efe a ddyry heibio Israel\

Fel un yn rhoddì heibio beth diwerth yn ei

olwg ; er munjnpechodúu Jerohoam—o achos

oi oilunaddoíiaeth ef, a'u cydsyniad hwythau

yn ei cilunaddoliaeth. Dyma ddiwedd geir-

iau Ahìah wrth y frenhines.

Adn. 17. A gioraig Jerohoam a gyfododd,

ac a aeth ymàilh] Ár ol clywed y 'newydd-

ion calcd ' Ìiyn oddiwrth yr Arglwydd ; ac a

ddaeth i Tirsah—Uo yr ocdd brenhinllys Je-

roboam yn awr, a Ile yr oedd eu mab yn gor-

wedd yn glaf. Yr ocdd Tirsah yn sefyll yn
rhandir Manasse, oddeutu 24 o fiUdiroedd yn

uwch i'r goglodd na Bcthcl, a 9 milldir o

Sichcm. Ac a hiyn dyfod i drotìiwy y t—
a chyn iddi ei weléd ; hu farw y bachgen—
yr oedd hyn vn ol gair v proff'wyd, adn. 12, ac
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asai efe trwy law ei was Ahiah y
proffwyd.

19 A'r rhan arall o weithredoedd
Jeroboam, fel y rhyfelodd efe, ac
fel y teyrnasodd efe, wele hwynt
yn ysgrifenedig yn llyfr cronicl

brenhinoedd Israeî.

20 A'r dyddiau y teyrnasodd Je-

roboam oedd ddwy flynedd ar hug-
ain : ac efe a hunodd gyda'i dadau

;

a Nadab ei fab a deyrnasodd yn ei

leef.

21 ^ A Eehoboam mab Solomon
a deyrnasodd yn Juda. Mab un
mlwydd a deugain oedd Rehoboam
pan aeth efe yn frenin, a dwy flyn-

edd ar bymtheg y teyrnasodd efe

yn Jerusalem, y ddinas a ddewisas-
ai yr Arglwydd o holl Iwythau Is-

rael, i osod ei enw yno. Ac enw ei

yn brawf o wirionedd pob peth arall a ddy •

wedodd efe.

Adn. 18. A hwy aH claddasant ef] Sef
ei.deulu ; a holl Israel a alarasant am dano
—gwel ar adn. 13.

Adn. 19. Wele hwynt yn ysgrifenedig yn
llyfr cronicl brenhinoedd Israel] Nid llyfr

canonaidd y Cronicl a feddylir, canys ni ysgrif-

enwyd hwnw hir amser ar ol hwn ; eithr cofr

lyfr gwladol, yn yr hwn yr ysgrifenid pob peth

hynod a ddygwyddai o ddydd i ddydd, 501 ol

gorchymyn y brenin ; o'r hwn y cymerodd yr
ysgrifcnydd santaidd, trwy gyfarwyddyd Ys-
bryd Duw, ba beth bynag ag ydoedd fwyaf
defnyddiol er anrhydedd Duw ac adeiladaeth

dynion.

Adn. 20. A'r dyddiau y teyrnasodd Je-
roboam oedd ddwy flynedd ar hugain] Gan
iddo ddechrcu teyrnasu ar unwaith a Reho-
boam brenin Jiada, ac na theymasodd hwnw
ond 17 mlynedd, rhaid ei fod wedi teyrnasu 5
mlynedd yn fwy nag ef, sef 3 blynedd ar un-
waith ag Abiam, a 2 flynedd ar yr un pryd
ag Asa, pen. xv. 1, 2, 9. A Nadah eifah a
deyrnasodd yn ei le ef—am ychydig dros

flwyddyn, pen. xr. 25.

Adn. 21. A Rehohoam mab Solomon a
deyrnasodd yn Juda] Ar ddau Iwyth, sef

Juda a Benjamin, tra yr oedd Jeroboam yn.

frenin ar ddeg Uwyth Israel. 3Iah un mlwydd
a deugain ocdd Rehoboam pan aeth efe yn
frenin—ac feUy rhaid ei fod wedi cael ei eni

flwyddyn cyn marw Dafydd, a chyn i Solo-

mon ddeclireu teyrnasu, pen. xi. 42. Ac enw
ei fam ef oedd Naamah, Ammonees—peth
rhyfedd oodd i Solomon briodi yr Ammonees
hon cyn iddo wrthgilio, a pheth rhyfeddach
oedd i Dafydd oddef hyny. Y mae rhai yn
meddwl mai mcrch Sobi oedd hi, yr liwn a fu

mor dirion i Dafydd yn amser gwrthryfol Ab-
salom, 2 Sam. xvii. 27 ; ac iddi hi a'i thad
gael eu prosclytio i grefydd Israel cyn i Solo-

mon ei phriodi hi. Modd bynag, geílir medd-
wl iddi droi eilwaith at ei heilunod, a bod yn
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fam ef oedd Naamali, Ammonees.
22 A Juda a wnaeth ddrygioni yn

ngolwg yr Arglwydd ; a hwy a'i

haunogasant ef i eiddigedd, rhagor
yr hyn oll a wnaethai eu tadau, yn
eu pechodau a wnaethent.

23 Canys hwy a adeiladasant idd-

ynt uchelfeydd, a delwau, a llwyni
ar bob bryn uchel, a than bob pren
gwyrddlas.

24 A gwr sodomaidd oedd yn y
wlad : gwnaethant liefyd yn ol holl

ffieidd-dra y cenhedloedd a fwrias-
ai yr Arglwydd allan o íiaen meib-
ion Israel.

25 ^ Ac yn y bummed flwyddyn
i'r brenin Rehoboam, Sisac brenin
yr Aiíft a ddaeth i fyny yn erbyn
Jerusalem.

26 Ac efe a ddyg ymaith drysor-

foddion mewn rhan i lygru meddyliau ei gr
a'i mab.
Adn. 22. A Juda a wnaeth ddrygioni yn

ngolwg yr Arglwydd] Yr un modd a'r deg
llwyth yn mrenhiniaeth Jeroboam ; a liwy a'i

hannogasant ef % eiddigedd—trwy gysylltu

duwiau ereiU gydag ef, fel yr annoga gA\raig

odinebus ei gr trwy dori y cyfammod pri-

odasol.

Adn. 23. Canys hwy a adeiladasant idd-

ynt uchelfeydd a delwau] Yr oedd hyn yn
fwy beius yn ngwr Juda nag yn ngwr Ìs-

rael, trwy eu bod wedi eu haddysgu yn well,

ac yn meddu y deml a'i gwasanaeth yn eu

canol, a chynghorion a siamplau da yr offeir-

iaid a'r Lefiaid, yn nghyda gwybodaeth o an-

foddlonrA\ydd yr Arglwydd i wrthgiliad cy-

wilyddus Israel, i'w rhybyddio a'u dychrynu
rhag eilunaddoliaeth. A llwyni ar hob bi-yn

uchel—yn ol arferiad y cenhedloedd, Deut.
xii. 2, 3.

Adn, 24. A gwr sodomaidd oedd yn y
wlad] Sef 'gwr yn nghyda gwr } n gwneuth-
ur brynti,' Khuf. i. 27. Yr oedd y pechod
hwn yn fynych yn dylyn eilunaddoliaeth,

pen. XV. 12, 2 Bren. xxiii. 7 ; ac ymddengys
ei fod y pryd hyn mewn arferiad yn mhlith
gwr Juda, y rhai a werthent eu cyrff, yn
groes i natnr, i gacl eu camddefnyddio er an-

rliydedd i'w duwiau, a hyny ar draws gor-

chymyn pendant Duw, Dexit. xxiii. 17.

Adn. 25. Ac yn y bummed jhoyddyn Ì'r

brenin Rehohoam] Sef yn mhen dwy flynedd
wedi iddo ef a'i bobl syrthio i eilunaddoliaeth,

2 Cron. xi. 17- Sisac hrenin yr Ait—yr
hwn yn debygol oedd yn frawd-yn-nghyfraith
i Solomon ; ond nid oedd efe yn iierthyn i

Rehoboam, trwy mai Ammonees, ac nid merch
Pharao, oedd ei fam ef, adn. 21. A ddaeth i

fyny yn erhyn Jerusalcm—i'w hysj-.eilio hi,

nailí ai trwy annogaeth Jeroboam ei hen gyf-
aill, pen. xi. 40 : ueu ynte trwy gymhollíad
rhagluniaeth Duw, i gospi Rehoboam am ei

eilunaddoliaeth, a'i droi oddiwrth hyny.

au t yr Arglwydd, a thrysorau t
y brenin ; efe a'i dyg hwjnit ymaith
oll : dyg ymaith heíyd yr holl dar-
ianau aur a wnaethai Solomon.

27 A'r brenin Rehoboam a wnaeth
yn eu lle hwynt darianau pres, ac
a'% rhoddodd Jiiuynt ì gadw yn llaw
tywysogion y rhedegwyr, y rhai
oedd yn cadw drws t y brenin.

28 A phan elai y brenin i d)' yr
Arglwydd, rhedegwyr a'u dygcnt
hwy, ac a'u hadferent i ystafell y
rhedegwyr.

29 ^ A'r rhan arall o weithred-
oedd Rchoboam, a'r hyn oll a
wnaeth efe, onid ydynt hwy yn ys-
grifenedig yn llyfr cronicl brenhin-
oedd Juda ?

30 A rhyfel a fu rhwng Rehobo-
am a Jeroboam yr holl ddyddiau.

Adn. 20. Ac cfe a ddyg ymaith drysorau
t yr Arghcydd] Gweí ar pcn. vii. 51 ; a
thrysorau t y brenin—aur, ariau, pcrlau,

gwisgocdd, a phob ])eth gwerthfawr ag oeddjTit

yn ei ystafcUoedd ef, wodi eu crs'nhoi yno gan
Soîoraon ei dad ; dyg hioynt yinaith oll—i'r

Aifiìt, hcb i Rehoboam allu ei attal, trwy fod

yr Arglwydd wodi ei adael ef, meg}'s y gad-
awsai yntau yr Arglwydd ; dyg ymaith hefyd
yr holl darianau aiir—sef pum'ciìnt o rifedi,

y rhai oeddynt vn nh coedwig Libanus, pen.
X. IG, 17. ' '

Adn. 27. Darianau pres] Yr ocdd hj-n yn
arwydd leihad ei ogoniant ef. Y mae pcchod
yn tywyllu yr aur, ac yn ei droi yn bres a
phridd, Galar. iv. 1, 2. Ac a'u rhoddodd
hwynt igachc yn Uaw tyioi/sogion y rhcdeg-
ìoyr—neu ei 'wr gard ef,' y rliai a redont
flaen ac ar ol y brenin fel ei warchawdlu

brenhinol, pan elai cfe oddicartref ; ac agadw-
ent ei ddrws, pan fyddai efe gartref.

Adn. 28. Aphün cìai y brenin id yr Ar-
ghrydd] I addoli yno. Ymddengys oddiyma
nad oedd efe wedi llwyr adaw addoliad Duw,
ond ei fod yn myned weithiau o leiaf i addoli
i'r deml : neu os oedd efe wedì ei 1w}t adaw
yn amser ei eilunaddoliaeth, yr oedd y cerydd
a gawsai trwy ofterj-noliaetli brenin yt ÀiSt
V edi bod ya foddion i'w ddwyn ef yn ol i was-
anaeth y deml. Y rhedegwyr a'u dygent
hîoy—o'i flacn fel arwydd fa«Tedd brenhin-
ol, ac i dai-aw ofn yn y rhai a duedJent i wrth-
ryfel ; ac a'n hadfcreni i ystafcU y rhcdeg-
toyr—pau ddychwolai y breuin i'wd oi hnn,
rhoddid y tarianau i'w cadw yn lluestty y
milwyr.
Adn. 29. Yn Uufr cronicl brenhinoedd

Juda] Canys yr oecfd ganddynt hì\ ythan gof-
lyfr gwladol yn gvstal a brenhinoèdd Israel,

adn. lü.

Adn. 30. A rhyfel afu rhwng Rehoboam
a Jcrohoam] Can^ s er íod yn waharddedig i'r

luddewon wneuthur ili yfel ymüsodol yn crbyn
eu brodyr vr Israeli.dJ. pòu. xii. 2J, eto ni
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31 A Rehoboam a hunodd gyda'i
dadau, ac a gladdwyd gyda'i dadau
ynninas Dafydd. Ac enw ei fam ef

oedd ÜSTaamah, Ammonees. Ac Abi-
am ei fab a deyruasodd yn ci le ef.

PENNOD XV.

ÂC yn y ddeunawfed flwyddyn i'r

brenin Jeroboam mab Nebat, yr
aeth Abiam yn frenin ar Juda.

2 Tair blynedd y teyrnasodd efe

yn Jerusalcm. Ac enw ei fam ef

oedd Maachah, merch Abisalom.
3 Ac efe a rodiodd yn holl bech-

odau ei dad, y rhai a wnaethai efe

o'i flaen ef : ac nid oedd ei galon ef

berfíaith gyda'r Argiwydd ei Dduw,
fel calon Dafydd ei dad.
4 Ond er mwyn Dafydd y rhodd-

odd yr Arglwydd ei Dduw iddo ef

oleuni yn Jcrusalem ; i gyfodi ei

"waherddid iddynt ^Mìeyd rliyfel amddi'ynoU
pan ymosodaì Jeroboam arnynt liwy ; yr holl

ddyddiau—yn ystod y ddwy flynedd ar bym •

theg ag y bu llehoboam yn tcyrnasu yn Jeru-

salem, adn. 21.

Adn. 31. A Rehohoam a hunodd gydaH
dadaii] Yn 58 ralwydd oed, sefyrun oed a'i

da<l Solomon ; ac a gladdwyd gydaH dadau
yn ninas Dafydd—Ile y claddwyd Dafydd a
Solomon, pen. xi. 43 ; ac cnw cifani cf ocdd
Naamah—gwel ar adn. 21 ; ac Abiam eifab
a dcyrnasodd yn ci le ef—yr hwn hefyd a

elwir Abia, 2 Cron. xii. l^, a Mat. i. 7.

PEN. XV. Adn. 1. Ac yn y ddeunawfed
flwyddyn i'r hreniìi Jeroboam] Ymddengys
oddiyma fod Eehoboam wedi dechreu y ddeu-
nawi'ed liwyddyn o'i deyruasiad pau fu farw,

er mai 17 o flynyddau cyfain y teyrnasodd efe,

l)eu. xiv. 21 ; canys yr oedd ef a Jeroboam yn
dechreu teyrnasu ar unwaith

; yr aeth Ahiatn

ynfrenin ar Juda—yn lle ei dad llelioboam.

Adn. 2. 2\är blyncdd y tcyrnasodd efc]

Sef rhan o dair blynedd : dechreuodd yn y
18fed i Jeroboam,'parhaodd dros yr oll o'r lOcg,

a gorphenodd yn yr 20fed, pryd y dechreuodd

Asa ei fab deyrnasu, adn. 9. Ac cnw cifam
ef oedd Maachah, merch Abisalom—neu
' fcrch Absalom,' fel y gelwir ef 2 Cron. xi. 21.

Os Absalom mab Dalydd ocdd h\yn, rhaid mai

Tamar a feddylir, yr hon ocdd ei unig ferch

ef, 2 Sam. xiv. 27 ; a'r hon ond odid a elwid

Maachah hcíyd, yn ol enw ci nain, mam Ab-
salom : ond clywed Josephus mai mcrch Ta-

luar ocdd y Maachah hon, ac wyres Absalom.

Yn 2 Cron. xiii. 2, gelwir lii Michaiah, merch
Uriel Gibeah. Nid oes füwr o wahaniacth

rhwng Maachah a Micluiiah ; a gall mai Uriel

ocdd enw ei thad hi, gr Tamar.
Adn. 3. Ac efc arodioddyn holl bcchod-

au ei dad] Trwy gael siauii)! ddrwg gau ci

dad, a chan ci fam hefyd, adn. 13 ; ac nid

fab ef ar ei ol ef, ac i sicrhau Jeru-
salem. ,

5 O herwydd gwneuthur o Dda-
fydd yr hyn oedd union yn ngolwg
yr Arglwydd, ac na chiliodd oddi-
wrth yr hyn oll a orchymynodd efc

iddo holl ddyddiau ei einioes, ond
yn achos Urìas yr Hethiad.

6 A rhyfel a fu rhwng Rehoboam
a Jeroboam holl ddyddiau ei eini-

oes.

7 A'r rhan arall o weithredoedd
Abiam, a'r hyn oll a wnaeth efe,

onid ydynt hwy yn ysgrifenedig yn
llyfrcronicl brenhinoedd Judaì^ A
rhyfel a fu rhwng Abiam a Jero-
boam.

8 Ac Abiam a hunodd gyda'i dad-
au, a hwy a'i claddasant ef yn ninas
Dafydd. Ac Asa ei fab a deyrnas-
odd yn ei le ef.

9 ^ Ac yn yr ugeinfed flwyddyn

ocdd ci galon ef bcrffaith gydaW Arghoydd
ei Ddtm—efe a addolai y gwir Ddnw yn all-

anol ; ond nid o galon berflaith a diragrith, ac

ef yn unig ; canys efe a addolai eilunod hefyd.

Fel calon Dafydd ei dad—yr hwn a addolai

yr Arglwydd yn wresog a diragrith, ac ef

yn unig.

Adn. 4. Ond er mtoyn Dafydd] Am fod

Abiam yn had Dafydd, er cynddrwg ydoedd ;

y rhoddodd yr Arglwydd ei Dduw iddo ef
olcuni—scf mab ac olynydd iddo ar yr orsedd

yn Jerusalem ; i sicrhau Jerusalem—i ddi-

ogelu teml ac addoliad Duw yno o oes i oes,

hyd ond ddelai y Messia, yr liwn oedd yn Fab
Dafydd o ran y cnawd, ac yn Fab Duw hefyd

:

gwel ar pcn. xi. 13, 36.

Adn. 5. O hcrwyddgwneuthur o Ddafydd
yr hyn oedd union yn ngoliog yr Arglioydd]
Gyda golwg ar addoliad Duw a phethau cref-

yddol ; ac yn wir yn mhob ymddygiad moesol
yn gytt'rodin, fel dyn ac fel brenin ; oìid yn
achos Ufias yr ílcthiad—yr hyn sydd yn
frycheuyn ar ei gymeriad ef hyd hcddyw. Ei
bechodau oreiU cf gan mwyaf a darddent oddi -

wrth gamgymeriad mc\vTi barn ; tra yr oedd
ci bechod yn achos Ur'ias yn tarddu oddiar

fwriad gwaedlyd, yr hwn yr ymdrcchai efe ei

guddio trwy luaws o bechodau ereill, y rhai

oeddynt yn warth i'w lywodraeth ef ac i achos

gwir grcfydd : gwel ar 2 Sam. xi a xii.

Adn. 6. A rìiyfel afu rhiong Rchoboam a
Jcrohoam] Neu, fel y mao 14 o ysgriflyfrau

Kennicott a Do Rossi yu ci ddarllen, ' rhwng
Abiam a Jeroboam ;' yr hon a ddarluuir

2 Cron. xiii. 3, &c. líoll ddyddiau ei einioes—
yr un modd ag yn achos Rehoboam, pen. xiv.'30.

Adn. 7. Onidydynl hwy yu ysgrifcncdig,

í^'C.] Gwel ar pen. xiv. 19, 29.

Adn. 8. Ac Abiam a hunodd gyda'i dqd-
au] Ar ol bod }'n teyrnasu am ran o dair

blyncdd, adn. 2 ; a hwy aH claddasant efyn
ninas Dafydd—gwel ar pen. xiv. 31.
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i Jcroboam brenin iBrael yr aeth

Asa yn frenin ar Juda.

10 Ac nn mlynedd a deugain y
teyrnasodd cfe yn Jerusalem. Ac
enw ei fam ef oecld Maachah, merch
Abisalom.

11 Ac Asa a wnaeth yr liyn oedd

union yn ngolwg yr Arglwydd,
fel Dafydd ei dad.

12 Ac efe a yrodd ymaith y gwr
sodomaidd o'r wlad, ac a fwriodd
ymaith yr hoU ddelwau a v/naethai

ei dadau.
13 Ac efe a symudodd Maachah

ci fam fod yn frenhines, o her-

wydd gwncuthur o honi hi ddelw

Adn. 9. Ac yn yr ugeinfed flwyddyn i

Jeroboam] Yr Iijti oedd ddwy flynedd cyn ci

farwolaeth ef, peu. xiv. 20
; yr aeth Asa yn

frenin ar Juda—yn lle Abiam ei dad.

Adn. 10. Ac un mlynedd a deuyain y
ieyrnasodd efe yn Jerusalem] Am ei fod yn
r da, ac yn frenin da, bendithiwyd ef â liir

deyrnpsiad, sef un flwyddyn yn hwy na Saul,

Dafydd, a Solomon ; ac enw eifam ef oedd
Maachah—neu yn hytrach ei nain, fel y
dysg\\-n oddiwrth adn. 2. Gelwir hi yn fam
iddo ef yn yr un ystyr ag y .gelwir Dat'ydd yn
dad iddo, adn. 11, am ei fod wedi deilliaw

oddiwrthi ; a dichon mai hi a'i dygodd ef i

Adn. 11. ylc Asa a wnaeth yr hyn oedd
union yn nyohog yr Arglwydd] Yn llyw-

odraetldad ei deymas, ac yn niwygiad a scf-

ydliad addoliad Duw
; fel Dafydd ci dad—

yr hwn a gymerodd eíe }ti siampl iddo yn
hytra>ch na Solomon, Rehoboam, ac Abiam.

Adn. 12. Ac efe a yrodd ymaith y gwr
sodomaidd o'r iclad] Y rhai oeddynt yn
Juda er amser Rehoboam ei daid, pen. xiv.

24 ; sef cynifer o honynt ag y gallodd ef gacl

hyd iddynt, pen. xsii. -IG ; ac a fwriodd ym-
aith yr holl ddelwau—a wnaethid neu a odd-
efid gan Solomon, Rohoboam, ac Abiam.
Adn. 13. Ac efe a sypiudodd Maachah ei

fam] Neu yn hytrach ei nain, adn. 10 ; ofod
yn frenhines—tybia rhai fod rhyw ragorfreint-

lau ac awdurdod ynperthyn iddi o hyd fel bron-
hines waddolog, am í'od ei.fani ef, gwraig Abiam
ei dad, wedi marw ond odid ; ac i Asa ei symud
hi fod yn frenhines felly, o herwydd ei delw-
addoliaeth. Dywed ereill y gellir darllcn y
geiriau, ' iddo ei symud lii oddiiorth y fren-

hines,' sef oddiwrth ei wraig oi hun, rhag iddi

lygru hòno a'i phlant â'i heilunaddoliaeth.

herwydd gioncuthur o honi hi ddelio meion
llwyn—y mae y gair miphletseth, a gyfieithir

yma yn ' ddelw,' yn arwyddo rhywbeth dy-
chrynllyd ac ofnadwy ; a dichon ei bod n
caei ei galw felly, am ei bod o lun ac yìn-
ddanghosiad mwy dychrynllyd na'r cyft'redin.

Y mae yn debyg mai rhywbeth tcbyg" i'r duw
Priapus yn mhUth y Rhufciniaid docdd, pa
un a addolid yn benaf gan fenywod, gyda dc-
fodau aflan a ífiaidd, ac a roddid mcwn gcrddi

mewn llwyn ; ac Asa a ddrylliodd

ei delw hi, ac a'i llosgodd wrth afon

Oidron.
14 Ond ni fwriwyd ymaith yr

uchelfeydd: eto calon Asa oedd
berífaith gyda'r Arglwydd ei hoU
ddyddiau ef.

15 Ac efe a ddyg i mewn gysegr-

odig bethau ei dad, a'r pethau a

gysegrasai efe ei hun, i d yr Ar-
glwydd, yn arian, yn aur, ac yn
llestri.

16 ^ A rhyfcl a fu rhwng Asa a
Baasa brenin Israel cu hoU ddydd-
iau hwynt.

17 A Baasa brenin Isfacl a aeth i

i ddychrynu yr odar ymaith. Ac Asa a
ddrlliodd ei delw hi—M nad addolid y fath

fficíddbeth mwy ; ac a"i llosgodd ìcrth afon
C'idron—fcl y gallai daflu ei lludw hi i'w^ gario

ymaith gyda'r dwfr.

Adn. 14. Oìid nifwriwyd ymaith yr uch-

elfeydd] Efo a fwriodd ymaiíh A-r uclielfeydd

a wnaed i eilunaddoliacth, fel y gwelwn yu
^

2 Cron. xiv. 3, 5 ; ond ni fwriodd ymaith yr

'

uchelfeydd a wnaethid i aherthii i'r Arglwydd
arnynt "cyn adeiLidu y deml ;

yr hyn y dylesid

ci wncutliur, am nad oeddid i abertíiu inwy-

ach meAì-n un man ond ar yr allor brcs yn
nghyntedd y demL Dichon fod arno ofn di-

nystrio y rhai hyn, am y tybiai eu bod yn Uo-

oêdd cysegredig o hyd, fei rhai a ddcfnydd-

iwyd gan Dafydd, ' Solomon, a djTiion da

ereiU ; neu gaÜ fod ai'no ofn anfoddloni y bobl

trwy hyny, a chreu terfysg. Eto calon Asa
oc.dd b'erýaith—yr oedd' ef yn gywir a dirag-

rith yn addoliad y gwir Dduw, ac yn gwueyd
yr h)Ti oU a allai i adferu y wir greíydd a düeii

eilunaddoUaeth.

Adn. 15. Ac efe a ddyg i meicn gysegr-

edig bcthau ci dud] Sef Abiam, yr hwn yn ei

gyfyngder, pau yn myned i ymladd à Jerobo-

am," (2 Cron. xiii,) a addunedodd roddi Uawer
bethau i d yr Arglwydd ; ond ni cliyfla^^n-

wyd hyny ganddo, trwy iddo ond odid gael ei

attal g'an fai-wolacth. Modd bynag, cyflawnodd

Asa ei fab ei adduned ef, a dygodd i me\\ n
hefyd y pethau a gysegrasai efe ei hun i d yr

Arglwydd ; yn arian, yn aur, ac yn llestri

—ond'odid yr anrhaith a gafodd efe yn ei

ryfel â'r Ethiopiaid, 2 Cron. xiv. 13, 14.

Adn. 16. A rhyfel afu i'hmig Asa a Ba-
asa brenin Israel cu holl ddyddiau hwynt]
Sef cyhyd ag y buont hwy yn cydocsi fel dau
frenin, adn. 32; oblegid bu farw Bnasa lawer

blwyddyn o flaen Asa. Sonir am Daasa yma
aUan o'i iawn amser ; canys bu Nadab, mab
Jcroboam, yn tcyrnasu ar Israclddwy flynedd

o'i flaen ef, adn. 25—27 : ac fo aUai mai dy-

ben jT hanesydd yn hyn oedd rhoddi da a

drwg Asa gyda'u gilydd,.cyn mynedynmlaou
at y rhan araU o'i hanes cf.

Adu. 17. A Baasa—a adciladodd Ramah]
Ityuy yw, a'i hadgywoiriodd ncu a'i haiuddi-

flynodd hi ; canvs yr ocdd o'r blacu vu ddiuas
415"
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fyny jn erbyn Juda, ac a adeiladodd
Kamah ; fei na adawai efe i neb íj-

ned allan na dyfod i mewn at Asa
brenin Juda.

18 Yna Asa a gymerodd yr holl

arian a'r aur a adawsid yn nhrysor-
au t yr Arglwydd, a thrysorau t
y brenin, ac efe a'u rhoddodd hwynt
yn llaw ei weision : a'r brenin Asa
a anfonodd at Benhadad mab Ta-
brimmon, mab Hezion, brenin Syr-
ia, yr hwn oedd yn trigo yn Damas-
cus, gan ddywedyd,

19 Cyfammod sydd rhyngof íì a
thi, rhwng fy nhad i a'th dad di

:

wele, mi a anfonais i ti anrheg o
arian, ac aur ; tyred, diddyma dy
gyfammod â Baasa brenin Israel,

fel y cilio efe oddiwrthyf fi.

20 Felly Benhadad a wrandawodd
ar y brenin Asa, ac a anfonodd dy-
wysogion y lluoedd, y rhai oedd

ya llwj Benjamin, Jos. xviii. 25 ; ac naiU

ai yn perthj^n ar y cyntaf i frenhiniaeth Is-

rael, neu wedi ei chymeryd ar ol hyny oddiar

Juda. Fel na adawai efe i neh—feì ag i attal

poh tramwyaeth rhwng ei bobl ef a phobl

Juda, ac i rwystro iddynt fyned i Jerusalem

i addoli, neu ymuno â th Dafydd. Yr oedd
Eamah yn sefyll ar derfyn y ddwy deyrnas, ac

yn gyfleus i wylio ac attal symudiadau ei

bobl.

Adn. 18. Yna Asa a gymerodd yr holl

arian aW aur a adawsid'] Yr hyn a adawsid

hcb ei gymeryd ymaith gan Sisac brenin yr

Aiíì't, pen. xiv. 26; neu yr hyn a ddygasai

Asa yno, wedi eì gysegru gan ei dad a chan-

ddo ei hun, adn. 15. Ac efe á'u rhoddodd
hwynt yn llaw ei weision—i'w dwyn yn an-

rhJg i ÌBenhadad, brenin Syria, yr hwn oedd

yn trigo yn Damascus.
Adn. 19. Oyfammod sydd rhyngof fi,

a
thí\ Yn niwedd teyrnasiad Solomon, yr oedd

y tíyriaid yn elynion iddo ef, pen. xi, 24, 25 ;

ond ar ol iddo ef farw, ac i'r deymas gael ei

rhanu, gwnaeth Juda ac Israel heddwch â'r

Syriaid,trwy fod ganddynt ddigon i'w wneuth-

ur yn mhenderfyniad eu materion eu hunain.

Weley mi a anfonais i tianrheg—yn hyn bu

Asa yn euog o dri bai mawr yn mysg amrai

ereill: (1) Efe a roddodd i Jîcnhadad bethau

ag oeddynt wedi eu cysegru i Dduw, heb un
angenrheidrwydd. (2) Efe a wnaeth hyny o

ddiffyg ymddiried yn Nuw, yr hwn y cawsai

efyn ddiweddar y fath brawf o'i allu a'iff'ydd-

londeb. Ychydig cyn hyn cawsai Asa fudd-

ugoliaeth hynod ar yr Ethiopiaid, trwy roddi

ei bwys ar yr Arglwydd, 2 Cron. xiv. 13, 14;

ond yn awr y mae yn ceisio hclp gan y Syr-

iaid ya erbyn Israel ei frodyr ! (3) A gwriaeth

hyn fwriad drwg, sef cyflogi pagan i ddi-

ddymu ei gyfauimod â brenin Israel, fel y
gallui efe gacl rhan o'r tir a berthynai i'r Is-

raeliaid trwv hawl, a thrwy rodd arbcnigDuw!
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ganddo ef, yn erbyn dinasoedd Is-

rael, ac a darawodd Ijon, a Dan, ac
Abel-bethmaachah, a holl Cinner-
oth, g3^da holl wlad Naphtali.

21 A phan glybu Baasa hyny, efe
a beidiodd ag adeiladu Ramah ; ac
a drigodd yn Tirsah.

22 Yna y brenin Asa a gasglodd
holl Juda, heb lysu 7ieh : a hwy a
gymerasant gerigEamah, a'i choed,
â'r rhai yr adeiladasai Baasa; a'r

brenin Asa a adeiladodd â hwynt
Geba Benjamin a Mispeh.
23 A'r rhan arall o holl hanes Asa

a'i holl gadernid ef, a'r hyn oll a
wnaeth efe, a'r dinasoedd a adeil-

adodd efe, onid ydynt hwy yn ys-
grifenedig yu llyfr cronicl brenhin-
oedd Juda P eithr yn amser ei hen-
aint efe a glafychodd o'i draed.

24 Ac Asa a hunodd gyda'i dadau,
ac a gladdwyd gyda'i dadau yn ni-

Nid hon yn ddiamau oedd y íFordd i ganmol
addoliad a gwasanaeth Jehofa i'r cenhedloedd
paganaidd oddiamgylch.
Adn. 20. Felly Benhadad a wrandawodd

ar y brenin Asa^ Efe a ddiddymodd ei gyf-

ammod â Baasa brenin Israel, er mwyn y
gwobr mawr o aur ac arian a roddasai Asa
iddo ; ac a darawodd Ijon a Dan^ dçc.—
efe a ymosododd ar barthan gogleddol teymas
Israel, y rhai oeddynt agosaf i Damascus ; tra

yr oedd Baasa yn adgyweirio Ramah, yr hon
oedd yn y parth deheuol.

Adn. 21. Aphan glyhu Baasa hyny] Fod
Benhadad wedi diddymu ei gyfammod âg ef,

ac ymosod ar barthau gogleddol ei wdad ; efe

a beidiodd ag adeiladu Ramah— yr hyn
oedd amcan Asa wrth gyflogi y Syriaid i

ruthro ar ei wlad ef yn y gogiedd ; ac a drig-

odd yn Tirsah—yr hon oedd yn awr yn
ddinas frenhinol Israel, pen. xiv. 17.

Adn. 22. Yna y brenin Asa a gasglodd
holl Juda, heb lysu neb] Yr oedd yn rhaid i

bawb a allai weithio ddyfod ar yr alwad, heb
esgusodi neb ; a htoy a gymerasant gerig

Ramah aH choed—i adeiladu â hwynt Geha
a Mispeh, iU dwy yn Uwyth Benjamin.
Adn. 23. Llyfr cronicl brenhinoedd Judd]

Gwel ar pen. xiv. 19, 29. Eithr yn amser ei

henaint—oddeutu tair blyncdd cyn iddo farw

;

efe a glafychodd oH dracd—neu a flinwyd

gan y droedwst (gout) , fel y dywed yr ludd-

ewon, pryd yr ymgynghorodd efe â meddygon,
yn liytrach nag â'r Arglwydd : gwel ar 2 Cron.

xvi. 12, 13.

Adn. 24. Ac Asa a hunodd gyday. ^adau]
Ac a gladdwyd mcwn rhwysg mawr " ' nn
ddinas a'i dadau, ond yn ci feddrod ei i.c

gwel ar 2 Cron. xvi. 14. A Jehosaphat eifàh
a deyrnasodd yn ei le ef—yr hwn oedd yn
frenin duwiol a theilwng iawn : gwel pen. xxii.

41, &c.

Adn. 25. A Nadab mab Jerohoama dde-
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nas Dafydd ei dad : a Jehosaphat
ei fab a deyrnasodd yn ei le ef.

25 ^ A Nadab mab Jeroboam a

ddcchreuodd dcyrnasa ar Isracl yn
yr ail Üwyddyn i Asa brenin Juda

;

ac a deyrnasodd ar Israel ddwy
flynedd.

26 Ac efe a wnaeth ddrygioni yn
ngolwg yr Arglwydd, ac a rodiodd

yn ffordd ei dad, ac yn ei bechod ef

a'r hwn y gwnaeth efe i Israel

bechu.
27 ^ A Baasa mab Ahiah, o d

Issacar, a gydfwriadodd yn ei er-

byn ef ; a Baasa a'i tarawodd ef yn
Gribbethon eiddo yPhilistiaid: canys
Nadab a holl Israel oedd yn gwarch-
ae ar Gibbethon.

28 A Baasa a'i Uaddodd ef yn y
drydedd flwyddyn i Asa brenin

Jnda, ac a deyrnasodd yn ei le ef.

29 A phan deyrnasodd, efe a dar-

awodd holldJeroboam; ni adawodd
\mperchen anadl i Jeroboam, nes ei

chreuodd der/rnasu] Yn union ar ol marwol-
aeth ei dad ; ac a deyrnasodd ar Israel ddwy
flynedd—neu ran o ddwy flynedd ; canys de-

cLreuodd deyrnasu yn yr ail flwyddyn i Asa,

a Uaddwyd ef yn y drydedd, adn. 28.

Adn. 26. Ac cfe a lonaeth ddrygioni] Trwy
ymdroi mewn eilunaddoliaeth, yr hyn yw y
drygioni mwyaf yn ngolwg yr Arglwydd ; ac

a rodiodd yn ffordd ei dad—yn addoliad y
Uoi a wnaethai ei dad ; ac yn ei bechod ef—
trwy beri i'w bobl addoli y rhai hyny, ac

attal iddynt fyned i Jerusalem i addoli

Dnw.

Adn. 27- A Baasa mab Ahiah] Nid Ahiah

y proffwyd, ond rhyw Ahiah o Iwyth Issacar,

ac fe allai mai swyddog milwraidd yn myddin
Nadab oedd Baasa ; a gydfioriadodd yn ei

erbyn ef—bwriadodd yntau ei hun, a chyd-
fwriadodd âg ereiU, i ladd Nadab, a chymeryd
ei frenhiniaeth ef< A Baasa aH tarawodd ef
yn Gibbethon eiddo y Philistiaid—hon oedd
ddinas yn Uwyth Dan, yr hon a roddwyd i'r

Lefiaid, Jos. xxi. 23, a phan yrodd Jeroboam

y Lefiaid oddiyno, fel o'u dinasoedd ereiU yn
Israel, 2 Cron. xi. 13, 14, cymerodd y Philist-

iaid feddiant o honi, am ei bod ar eu terfynau
hwy. Canys Nadab a holl Israel oedd yn
gwarchae ar Gibbethon—i'w hadenniU hi
oddiar y Philistiaid.

Adn. 28. A Baasa aH lladdodd ef] Gan
adael ei gelan yn ysglyfaeth yn ddiamau i

gn y ddinas neu i adar y nefoedd, yn ol

rhagfynegiad y profl'wyd, pen. xiv. íl', 13;
yn y drydedd flwyddyn i Asa brenin Juda
—ar ol bod ar yr orsedd ran o ddwy flynedd
yn unig, adn. 25 ; ac a deyrnasodd yii ei le

e/—felly yn llc ei grogi, efe a gafodd ei goroni
am ladd Nadab.

Adn. 29. Efe a darawodd holld Jerobo-

dyfetha ef, yn ol gair yr Arglwydd,
yr hwn a lefarasai efe trwy law ei

was Ahiah y Siloniad

;

30 Am bechodau Jeroboam y
rhai abechasai efé, a thrtijy y rhái

y gwnaethai efe i Israel bechu ; o
herwydd ei waith ef yn digio Ar-
glwydd Dduw Israel.

31 A'r rhan arall o hanes ISTadab,
a'r hyn oll a wnaeth efe, onid ydyìit
yn ysgrifenedig yn llyfr cronicl
brenhinoedd Israel ?

32 A rhyfel a fu rhwng Asa a
Baasa brenin Israel eu holi ddydd-
iau hwynt.

33 Ýn y drydedd flwyddyn i Asa
brenin Juda y teyrnasodd Baasa
mab Ahiah ar holl îsrael yn Tirsah,
bedair blynedd ar hugain.

34 Ac efe a wnaeth ddrygioni yn
ngolwg yr Arglwydd, ac a rodiodd
yn ffordd JerolDoam, ac yn ei beeh-
od ef trwy yr hwn y gwnaeth efe i

Israel bechu.

am] Y peth cyntaf a wnaeth ar ol ei goroni
oedd lladd pob un a feddai r>'w hawl }-n vr or--

sedd, fel y gallai ei mwynhau yn dael oi

hun ; ni adau'odd U7i per'chen anadl i Jcro-
boam—efe a laddodd nid jti unig bob gicrtfio^

yn ol bygythiad yr Arglwydd, ond hefyd bob
benyw, fel y geílir meddwl, gan adael eu ce-
laneddau yn fwyd i gn ac adar, }n ol gair
Ahiah, pen. xiv. 10—14.

Adn. 30. Am bechodau Jeroboam] Yn
gM-neuthur ac yn addoli y Uoi aur, ac yu
gwneyd i Israel hefyd eu îiaddoli. Fel liyn,

y ddyfais ddrygionus hòno a arferodd Jerobo-
am i sefydhi y frenhiniaeth >ti ei deuhi, a
brofodd yn ddinystr iddo ef a'i deulu : gv,cl

ar pen. xii. 26—28.

Adn. 31. Llyfr cronicl brenhinoedd Israel]
Gwel ar pen. xiv. 19.

Adn. 32. A rhyfel a fu rhwng Asa a
Baasä] Am fod Baasa yn ddyn drwg ac yn
eilunaddolwr, nid oedd gan Asa ddim par'cli

iddo, er dyfetha o hono d Jeroboam ; ac nid
oedd gan Baasa ddim parch i Asa na Juda,
nac i addoliad yr Arglwydd yn eu plith ; ac
felly nid oedd dim heddwch rin-ngddynt tra y
buont }Ti cyd-deymasu, adn. 16.

^

Adn. 33. Yn y drydedd flwyddyn, ^c]
Gwel ar adn. 28.

Adn. 34. Ac a rodiodd yn Jfordd Jerobo-
am] Felly nid casineb at'bechod neu eilun-
addoliaeth Jeroboam oedd yn peri i Baasa ddv-
fetha ei d}' ef, canys yr oedd efe ya rhodio n
yr un ftbrdd ddrygionus ei hunan ; ac nid cyf-
ì&w-aì proff"wydoliaeth Ahiah chwaith oedd
amcan Baasa, ond ymgyraedd am y goron ; ac
yr ocdd yr Arglwydd ar )t un prj-d yn defn-
yddio Baasa fel oftcryn ya ei law i ddwvn
barn ar y t drygionus h'w nw.
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\PENISrOD XVI.
"^T'ISI'A y dactli gair yr Arglwydd
J- at Jehu fab Hanani yn erbyn
Baasa, gan ddywedyd,

2 O herwj^dd i nii dy ddyrchafu
o'r llwch, a'th wneuthur yn fiaenor

ar fy mhobl Israel, a rhodio o honot
tithau yn ffordd Jeroboam, a pheri
i'm pobl Israel bechu, gan fy nigio
â'u pechodau

;

3 Wele fì yn tori ymaith hiliog-

aeth Baasa, a hiliogacth ei d ef;

a mi a wnaf dy d di fol t Jerobo-
am mab IsTebat.

4 y cn a fwyty yr hwn fyddo
jnarw o'r eiddo Baasa yn y ddinas

;

ac adar y nefoedd a fwyty yr hwn
fj^ddo marw o'r eiddo efyny maes.

5 A'r rhan arall o hancs Baasa,

PEN.XVI.Adn. 1. Ynay dmíh gair yrAr-
glioydd at Jehu fab Jlanani] Yr hwn oedd
yn broffwyd, ac yn fab i broffwyd. Oddiwrtli

2 Cron. xvi. 7—10, nyni a ddysgwn i'w dad ef

gael ci garcharu am geryddu Asa, o herwydd
iddo gyflogi Benhadad i'w gynorthwyo ef yn
erbyn 13aasa, yn llc ymbwyso ar yr Arglwydd.
Yn erhyn Baasa—o herwydd ei ddrygioni ef,

fel y gwelsom yn y bennod flaenoroL

Adn. 2. O herioydd i mi dy ddyrchafu o'r

Uwch] deulu isel yn llwyth íssacar ; a'th

wneuthur yn fiaenor ar fy ìiihohl Israel—
os gofynir, ' Pa fodd y gelíir priodoli dyrchaf-

iad Baasa i'r orsedd i Dduw, pan y mae yn
amlwg ddarfod iddo ei chyraedd hi trwy ei

frad a'i grculondcb ci hun?' gellir ateb, fod

trosiad y frcnliiniaeth iddo ef yn beth o drefn-

iad nou oddcfiad Duw, yn ol ei ragluniaeth or-

uwchlywodraethol ef ; er fod y modd yr ym-
aflodd efe ynddi yn deiUiaw o'i galou ddrwg
ei hun,- o'i uchelgais a'i gybydd-dod, yr hyn
a'i tueddodd ef i ladd Nadab. A rhodio o

honot tithau yn fforddJerohoam—gan addoli

yr tm eilunod, a pheri i Israel hefyd wneyd
hyny. Y mao cenadwri Jehu at Baasa yn
Ued debyg i genadwri Ahiah at Jeroboam,
pcn. xiv. 7—16. (1) Y mae yn adgofio iddo

y potliau mawrion a wnaethai Duw iddo

;

(2) Yn ci gylmddo o bechodau a chamym-
ddygiadau crchyll ; ac, (3) Yn rhagfynegu y
dcuai yr un dinystr arno ef a'i deulu, ag a

ddygwyd trwyddo yntau ar dculu Jeroboam.
Adn. 3. A mi a lonaf dy d difel t Je-

roboam] C!yfla\vnwyd y bygythiad hwn yn
fanwl ; cauys megys na theyrnasodd Nadab
mab Jeroboam ond dwy fíynedd, fcUy ni

thcyrnasodd Elah mab Baasa ond dwy flynedd;

ac fcl y lladdwyd Nadab â'r clcddyf, fcUy y
lladdwyd Elah. Fel hyn yr oedd tebygol-

rwydd rhwng Jeroboam a Baasa yn cu buch-
cdd a'u marwolaeth, ac hcfyd rhwng eu meib-
ion a'u tculuocdd hwynt.

Adn. 4. Y cwn a fioyly yr hwn fyddo
marw o'r ciddo Baasa] Fci y dywcdwyd
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a'r hyn oll a wnaeth efc, a'i gadernid
ef, onid ydynt yn ysgrifcnedig yn
llyfr cronici brenhinocdd Israel?

6 A Baasa a hunodd gyda'i dad-
au, ac a gladdwyd yn Tirsah ; ac
Elah ei fab a deyrnasodd yn ei le ef.

7 Hefyd trwy law Jehu mab Ha-
nani y proífwyd y bu gair yr Ar-
glwydd yn erbynBaasa, ac yn erbyn
eid ef, o herwydd yr holl ddrygioni
a wnaeth efe yn ngolwg yr Ar-
glwydd, gan ei ddigio ef trwy waith
ei ddwylaw ;

gan fod felt Jerobo-
am, ac oblegid iddo ei ladd ef.

8 Yn y chweched flwyddyn ar
hugain i Asa brenin Juda y teyrn-
asodd Elah mab Baasa ar Israel yn
Tirsah, ddwy ílynedd.

9 A Zimri ei was ef, tywysog ar

hanner y cerbydau, a gydfwriadodd

o'r blaen am eiddo Jeroboam, pcn. xiv. 11.

Adn. 5. Llyfr cronicl brcnhinoedd Is-

rael] Gw^el ar pen. xiv. 19.

Adn. 6. A Baasa—a gladdwyd yn Tirsah]
Lle yr oedd ef yn prcswylio, ac yn cadw ci

lys, pen. xv. 21. Y mae yn dcbyg i Jerobo-'

am a Baasa gael eu claddu fel eu gilydd ;

canys ar hiliogaeth y ddau yr oedd y farn

uchod i ddisgyn, adn. 4. Ac Elah cifab a
deyrnasodd yn ei le ef—am ran o ddwy flyn-

edd yn unig, adn. 8.

Adn. 7- Ilefyd trwy law Jehu, Sçc] Tybia
rhai fod hyn yn cael ci grybwyll eiiwaith, am
mai herwydd iddo wneuthur i Tsrael bechu

y bygythiwyd cf o'r blaen yn bcnaf ; ond fod

yma gyfeiriad at yr hoU ddrygioni a wnaethaí
efe ei hun yn ngolwg yr Arglwydd, fcl yn
tynu y farn hon ar ei hiliogacth. Barna IIou-

bigant, CLarlce, ac ereilL y dylasai yr adnod
hon fod rhwng y 4edd a'r 5ed. Ac ohlegid

iddo ei ladd ef—y mae y Vulgate 'yn deall

hyn ara waith Baasa yn lladd Jehu y profl'wyd;

ond deallir ef yn fwyaf cyffredin am waith

Baasa yn lladd Nadàb. Önd paham y cospir

ef am wneuthur gwaith Duw ? herwydd,

(1) Er i Dduw benodi fod i deulu Jeroboam
gacl eu tori ymaith, cto nad awdurdododd cfo

Baasa i wncyd hyny. (2) Am i Baasa wneuth-
ur hyn nid i gyflawni ewyllys Duw, ond i

wasanacthu ei nwydau ei hun : gwcl ar adn. 2.

Adn. 8. Yn y chwechedflwyddyn ar hug-
ain iAsa hrenin Juda] Sef y 26ain o'i deyrn-

asiad ef, nid o'i oedran
; y tcyrnasodd Èlah

mab Baasa ar Israel—hyny yw, y dechreu-

odd efc deyrnasu ; ddwy Jlynedd—scfrhano
ddwy, yn \;nion yr an faint a Nadab mab Je-

roboam, ])en. xv. 25, 28.

Adn. 9. A Zimri ei was ef] Fel yr oodd
Baasa yn was i Nadab, ])en. xv. 27 ; tyroysog

ar hanner y cerbydau—tra yr oedd rliywun

araü, ond odid Omri, yn dywysog ar yr han-

ner arall ; a yydfwriadodd yn ci erbyn ef—
mcwn cynglirair k rhai o'i- gyfeillion, tra yr

ocdd y fyddin oddicartref, adn. 15 ; oc efe yn
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yn ei erbyn cf, ac efe yn yfed yn
feddw, yn Tirsah, yn nh Arsa, yr
hwn oeâd ben-teulu yn Tirsah.

10 A Ziniri a aeth ac a'i tarawodd
ef, ac a'i lladdodd, yn y seithfed

flwyddyn ar hugain i Asa brenin
Juda, ac a deyrnasodd yn ei le ef.

11 ^ A phan ddechreuodd efe

deyrnasu, ac eistedd ar ei deyrn-
gadair, efe a laddodd holld Baasa

:

ni adawodd efe iddo ef un i biso yn
erbyn y pared, na'i geraint, na'i

gyfeillion.

12 Felly .Zimri a ddinystriodd
holl d Baasa, yn bl gair yr Ar-
giwydd, yr hwn a lefarodd efe yn er-

byn Baasa trwy lawJehu y proffwyd.
13 O herwydd holl bechodau Ba-

asa, a phechodau Elah ei fab ef, trwy

y rhai y pechasant hwy, a thrwy y
rhai y gwnaethant i Israel bechu,
gan ddigio Arglwydd Dduw Israel,

â'u gwagedd.
14 A'r rhan arall o hanes Elah,

a'r hyn oll a wnaeth efe, onid ydynt

n/fed yn feddio—ac felly yr oedd gan Zimri
fwy fantais i ladd ei feistr

; yn nh Arsa—
yr hwn oedd ben-teulu y brenin yn Tirsah,

neu oruchwyliwr ei d ef, a cheidwad ei win-
ocdd a'i ddiodydd.
Adn, 10. A Zimri—«'e' lladdodd] A ladd-

odd Elah yn ei feddwdod a'i ddiofalwch, pan
nad oedd ef yn dysgwyl y fath beth ; yn y
seithfed fiwyddyn ar hucjain i Asa—])an

nad oedd Elah wedi bod ar yr orsedd ond rhan
o ddwy flynedd; ac a deyrnasoddyn ei le ef—
fel y g^ynaethaiBaasa yn lleNadab, pen.-xv. 28.

Adn, 11. ^ 2^^^o,'>^ ddechreuodd efe deyrn-
asu] Fe allai y diwrnod cyntaf, canys saith

niwmod y bu yn teyrnasu o gwbl, adn. 15

;

efe a laddodd holl d Baasa—scf brodyr a

cheraint Elah, i'r hwn ond odid nid oedd plant

;

ni adaiüodd efe iddo—iin gioryio, fel y dylai

yr ymadrodd hwn gael oi ddarllen yn mhob
lle ; naH ycraint—rhag iddynt hòni hawl i'r

fronhiniaeth : na'i gyfeiìlion—rliag idd}-nt

ddial gwaed ei deuluef ar ben Zimri. Yn hyn
efe a aeth tuhwnt i Baasa ei hun gyda tii
Jeroboam, pen. xv, 29,

Adn, 12. Yn ol gair yr Arghoydd] Yn
adn. 3, 4, 7. Felly ymddengys i'w cyrffgael
eu gadael yn fwyd i greaduriaid ysglyfaetims
ar hyd wyneb y ddaear,

Adn, 13. herwydd hollhechodau Baasa]
Ei eilunaddoliaeth a'i lofruddiaeth ; aphech-
odau Elah—ei eilunaddoliaeth a'i feddwdod
yntau

; gan ddigio Arghoydd Dduio Israel
â'u gwagedd—gelwir eilunod yn 'wagedd,'
am nad ydynt ond duwiau gwâg a dychymyg-

- ol, neu ' ddim yn y byd,' heb allu gw nêyd na
da na drwg : gwel ar 1 Cor. viii. 4,

Adn, 14. Lhyfr cronicl brenhinoedd IsraeT]
- Gwol ar pen. xiv, 19.

Adn. 1.5. Teyrnasodd Zimri saüh niwrnod
3k

hwy yn ys^rifenedig yn llyfr cronicl
brenhinjoedd Israel P

15 ^ Yn y seithfed flwyddyn ar
hugain i Asa brenin Juda y teyrn-
asodd Zimri saith niwrnod yn Tir-
sah : a'r bobl oedd yn gwersyllu yn
erbyn Gibbethon eiáí^o y Philistiaid.

16 A chlybu y bobl y rJiai oedd
yn y gwersyll ddywedyd, Zimri a
gydfwriadodd, ac a laddodd y bren-
in. A holl Israel a goronasant Omri,
tywysog y llu, yn frenin y dwthwn
hwnw ar Israel, yn y gwérsyll.

17 Ac Omri a aeth i fyny, a holl
Israel gydag ef, o Gibbethon: a
hwy a -warchaeasant ar Tirsah.

18 A phan welodd Zimri fod y
ddinas wedi ei hennill, efe a aeth i

balas t y brenin, ac a losgodd d y
brenin am ei ben á thân, ac a fu
farw

;

19 Am ei bcchodau yn y rhai y
pechodd efe, gan wneuthur drj-g-
ioni yn ngolwg yr Arglwydd, gan
rodio yn ffordd Jeroboam, ac yn ei

yn Tirsah] Yn niwedd pa rai v llosgodd efe
ei d am ei ben, adn. 18; a'r bobl oeddyn
gioersyUu yn erbyn Gibbethon—hn Nadab
yn gwarcliae ar y ddinas hon o'r blaen ; ond
pan laddwyd of yno gan Baa.sa, v niae \n
debyg i Isracl roddi i f\ny y gwarchae heb
ennill y Ile.

Adn. 16, A cJdybu y bobl] Fod Zimri
wedi Iladd eu brenin yn tirsah ; a holl Israel
a goronasant Omri—tra yr oodd^Tit yn gwer •

syllu yno o flaen Gibbethon.
Adn, 17. Ac Omri a aeth i fyny^ a hoìl

Israel gydag ef o Gibbethon] Ton\ vd i fvny
y gwarchae yn Gibbethon o'r blaen trwy íadd
Nadab, a dygwyddodd yr un modd y"n awr
trwy ladd EÌah ; canys âr ol i'r bobl glyweJ
hyny, a choroni Omri yn freuin, vr aetii ef a
hwythau i fyny o Gibbethon ; ac 'a warchae-
asantar firsah—y ddiuas frenhinol, lle yr
oedd Zimri yn aros.

Adn, 18. A phan welodd Zimri fod y ddi-
nas toedi ei hennill] Yr hyn yr oedd yn Ìiav,dd
i Omri ei wneuthur, trwy fôd v rhan fwAaf o
filwyr Israel gydag ef ; cfc a 'aeth i bal'as tû
y brenw—sòf ei balas ei hun, yr hwn a ber-
fhynai i frenhinoedd Israel v naill ar ol v
llall; ac a îosgoddd y bren'in am ei ben 'd
thân—gan ddewis nìarw trwv ei ddwvlaw ei
hun yn hytrach na thrwy ddw'vlaw ei ëlynion
ac fel na chai Omri fwynhau "y palas a'i drv-
sorau.

Adn. 19. Am ei bcchodau] Klioddos Duw
ef i fyny i'r cynddeiriogrwydd hwii fel bam
gyfiawu am ei bechodau. Ÿr oedd cf vn add-
oh\T y Iloi aur, fel Jeroboam, bob amVer' ac
yn y.stod y saith niwTUod diweddaf yr òedd
wedi Ilofruddio Ilawer o ddynion, a thvwallt
Uawer wf>od gwirion yn ddiarho.s aíi'n. 11
Iberi i Israel bcchi-^r mae vn debv"-'ià3Ô
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bechod a wuaeth. efo i bori i Israel

bechu.
20 A'r rhan arall o hanes Zimri,

a'i gydfradwriaeth a gydfwriadodd
efe ; onid ydynt hwy yn ysgrifenedig

yn llyfr cronicl brenhinoedd Is-

rael ?

21 % Yna yr ymranodd pobl Is-

rael yn ddwy ran: rhan o'r bobl

oedd ar ol Tibni mab Ginath, i'w

ösod ef yn frenin, a rhan ar ol Omri.
22 A'r bobl oedd ar ol Omri a

orchfygodd y bobl oedd ar ol Tibni

mab Grinath : felly Tibui a fu farw,

ac Omri a deyrnasodd.
23 % Yn yr mifed flwyddyn

ar ddeg ar hugain i Asa brenin

Juda y teyrnasodd Omri ar Israel

ddeuddeng mlynedd : yn Tirsah y
teyrnasodd efe chwe blynedd.

24 Ac efe a brynodd fynydd Sa-

maria gan Semer, er dwy dalent o

arian ; ac a adeiladodd yn y myn-

abertliu i'r 11oi aur yu union ar ol lladd Elah,

mewn íFordd o ddiolcbgarwch am gael myned
yn frenin ; ac felly yr oedd yn rhoddi siampl-

au drwg i Israel o lofruddiaeth ac eilunaddol-

iacth, ac mewn effaith yn peri i Israel bechu.

Adn. 20. Llyfrcroniclbrenhinocddlsraell

Gwel ar pcn. xiv. 19.

Adn. 21. Yna yr ymranodd pohl Israel

yn ddwy ran\ Y werin ond odid am gael

Tihni yn frenin, a'r milwyr am gael Omri,

adn. IG. Ymddengys i'r ymryson hwn bar-

hau oddeutu pum mlynedd, adn. 23 ; a diamau

i lawer o waod gael ei dywallt bob ochr.

Adn. 22. A'r hohl oedd ar ol Omri a orch-

fygodd] Am fod corff y milwyr o'i blaid cf

;

felly Tihni afufarw—ty:^y gael ei ladd ond

odid wrth rjfêla yn crbyn Omri ; ac Omri a

deyrnasodd—ar holl Tsrael am y gweddiU o'r

deuddcng mlynedd, adn. 23.

Adn. 23. 'Yn yr unfed fiwyddyn ar ddecj

ar hurjain i Asa] Y dechreuodd Omri deyrn-

asu ei' hun ar hoU Israel, trwy fod Tibní wedi

cael ei ladd y flwyddyn hòno ; ddeuddeng

mlynedd—nìà yw y ríiai hyn i'w cyfrif o'r

31ain uchod, canys efe a fu farw yn mhen
ychydig gvda saith mlynedd wedi hyn, sef yn

y 38ain i Asa, adn. 29! Yr oedd y deuddeng

mlynedd hyn yn dechreu yn y 27ain i Asa,

Îrd y coronwyd ef yn frenin, adn. 1.5, 16.

)U yn cyd-deyrnasu â Tibni am 5 mlynedd,

liyd'y flwyddyn 31 uchod, pryd y bu farw

Tibni ; ac am y 7 mlynedd olaf o'i oes cafodd

yr holl freuhiniaeth i'av law ei hun, yr hyn a

wna 12 mlynedd yn y cyfan. Yn Tirsah y
ieyrnasodd efe 'chwc hlynedd— i ba le y
dácthai yn uiiion ar ol ei goroni ; ac yn ystod

y chwe "blynedd orciU o'r deuddcg uchod, bu

yn teyrnasa yn Samaria, yr hon oodd ddeu-

ddcg milldir o du y goillcwin i Tirsah.

Adn. 24. Ac efe^ a hrynodd fynydd Sa-

maria] Sef y mynydd a alwvd wedi lìyn ar
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ydd, ac a alwodd enw y ddinas a
adeiladasai efe, ar ol enw Semer,
argiwydd y mynydd, Samaria.

25 *|[ Ond Omri a wnaeth ddryg-
ioni yn ngydd yr Arglwydd, ac a
wnaeth yn Avaeth na'r holl rai a fu-
asaî o'i flaen ef .

26 Canys efe a rodiodd yn holl

fíbrdd Jeroboam mab Nebat, ac yn
ei bechod ef, trwy yr hwn y gwnaeth
efe i Israel bechu, gan ddigio Ar-
giwydd Dduw Israel â'u gwagedd
hwynt.

27 A'r rhan arall o hanes Omri
yr hyn a wnaeth efe, a'i rymusder
a wnaeth efe, onid ydynt hwy yn ys-

grifenedig yn llyfr cronicl brenhin-
oedd Israel ?

28 Ac Omri a hunodd gyda'i dad-
au, ac a gladdwyd yn Samaria, ac
Ahab ei fab a deyrnasodd yn ei le ef.

29 ^ Ac Ahab mab Omri a dde-
chreuodd deyrnasu ar Israel yn y

yr enw hwnw ; gan Semer—yr hwn ond odid

oedd yn cartrefu yno fel arglwydd y mynydd ;

er dwy dalent o arian—yr hyn oedd yn werth

£684 7s, 6c. o'n harian ni ; ac a adeiladodd
yn y mynydd—ddinas fawreddog, yr hon a
alwodd efe Samaria, o barch i Semer. Ym-
ddengys iddo adeiladu palas brenhinol yma, a

dyfod iddo i fyw am y chwe blynedd olaf o'i

oes ; ac yma y bu farw, ac y claddwyd ef. Yr
oedd y ddinas hon yn sefyll yn Uwyth Eph-
raim, ychydig Uai na hanner y ffordd o Fôr-y-
canoldir at afon yr lorddonen ; a daeth yn le

mor enwog yn mhen amser, fel ag i roddi enw
i'r rhan ganol o Palestina, yr hon a orweddai
rhwng Galilea yn ogleddol, a Judea yn dde-

heuol ; a tlirigolion y rhan hùno o'r wlad a

elwid Samariaid. Fel hyn yr oedd brenhin-

oedd Israel yn fynych yn newid eisteddle eu
Uywodraeth, pa un oedd ar y cyntaf yn Sich-

em, wedi hyny yn Tirsah, ac yn awr yn Sa-

maria ; tra yr oedd brenhinoedd Juda yn
glynu o hyd yn Jerusalem, dinas Duw.

Adn. 25, 26. Ond Omri—a icìiaeth yn
waeth na^r holl rai afuasai oHfiaen í/"] Nid
yn unig efe a rodiai yn 'ffordd Jeroboam,'
trwy addoli y Uoi ; ond y mae yn debyg iddo

ddwyn duwiau erciU i bUth Israel, y rhai a

sefydlodd oi fab Ahab wcdi hyny yn eu mysg.
Ac ymddengys iddo osod cyfreithiau caeth i

rwymo ei bobl at eilunaddoliaeth, y rhai a
elwir 'deddfau Omri,' Mica vi. 16.

Adn. 27. Llyfr cronicl brenhinoeddIsrael\
Gwel ar pen. xiv. 19.

Adn. 28. Ac Omri a hunodd gydaH dad-
au\ Y mae yn debyg iddo gael marw o farw-

olaeth naturiol, fel Jeroboam a Baasa, er cyn-

ddrwg ydoedd ; ac a gladdwyd yn Samaria—
y ddinas a adeiladasai efe i fod yn brifddinas

y deyrnas, adn. 24 ; ac Ahab eifab a deyrn-
asodd yn ei le ej—yr hwn a droes allan yn
waeth dvn na'i dad.



Ahah yn toyrnasu, 1 BREN. XVIÍ. aa yn oodi allor i Baal.

drydedd flwyddyn ar bymtlieg ar

hiigaiu i Asa brenin Juda : ac Aliab
mab Omri a deyrnasodd ar Israel

yn Samaria ddwy flyuedd ar hugaini.

30 Ac Ahab mab Omri a wnaeth
ddrygioni yu ngolwg yr Arglwydd
y tuhwnt i bawb o'i flaen ef.

31 Canys ysgafn oedd gauddo ef

rodio yn mhechodau Jeroboam mab
Nebat, ac efe a gymerth yu wraig
Jezebel merch Ethbaal breuiu y
Sidouiaid, ac a aeth ac a wasanaeth-
odd Baal, ac a ymgrymodd iddo.

32 Ac efe a gyfododd allor i Baal
yu uh Baal, yr hwu a adeiladasai

efe yu Samaria.

33 Ac Ahab a wuaeth Iwyu. Ac
Ahab a wnaeth fwy ;i ddigio Ar-
glwydd Dduw Israel na holl fren-

hinoedd Israel a^fuasai o'i flaeu ef.

34 ^ Yn ei ddyddiau ef Hiel y
Betheíiad a adeiladodd Jerjcho : yn
Abiram ei gyntafauedig y sylfaen-

odd efe hi, ac yu Segub ei fah ieu-

angaf jT- gosododd efe ei phyrth hi,yu

ol gair yr Arglwydd, yr hwn a lef-

arasai efe trw^y law Josua mab Nun.

PENlSrOD XYII.

ÂC Elias y Thesbiad, un o bre-

swylwyr Grilead, a ddywedodd
wrth Ahab, Fcl mai byw Arglwydd

Adn. 29. Yny drydeddflwyddyìi ar hym-
theg ar hugain i Asa brenin Jicdu] Yn yr un
flwyddyn ag y bu farw Omri ei dad : gwel ar

adn. 23. Öu Asa byw i weled Uywodraeth
Israel yn nwylaw saith neu wyth o wahanol
frenhinoedd, y rhai a ormesent ar eu deiliaid,

ac a ddyfetheut eu gilydd ; tra yr oedd bren-

Liniaeth Juda yn liodeuog yn ei law ef. Yr
oedd Jerohoaiìi ar yr orsedd yn nechre ei

deyrnasiad ef, ac Ahab yu ei ddiwedd ; a

rhwng y ddau hyn cawn Nadab, Baasa, Elah,
Zimri, Tibni, ac Omri yn llywodraethu ar

Israel.

Adn. 30. Ac Ahab mab Oniri a tonaeth

ddrygioni—y tuhwnt i bawb o'i flaen ef]
Trwy chwanegu eilunod ereill at y lloi aur, a

phriodi Je'íebel. Yr oedd y brenhinoedd blaen-

orol, yn y cyilredin, yn cymeryd arnynt addoli

yr Arglwydd trwy y lloi aur ; ond yr oedd
Ahab yn addoli duwiau ereill yn unig, heb
feddwl dim am Jehofa.

Adn. 31. Canys ysgafn oedd ganddo ef
rodio yn mhechodau Jeroboam] Nid oedd
addoli y lloi aur yn ddigon o eilunaddoliaeth

ganddo ef, ond mynai chwanegu duwiau a

phechodau ereill at hyny. Nidoedd yn ddigon
ganddo droseddu yr ail orchymyn, wrth add-
oli l)uw trw;y gyfrwng deiwau o ddyfais Jero-

boam ; nid oedd hyny yn ddigoii o ddirmyg
ar Dduw, neu yr oedd bai cyft'redin felly islaw

ei urddas a'i ddoethineb ef; eithr mynai
befyd droseddu y gorchymyn cyntaf, wrth
addoli duwiau ereill ' gerbron ' yr Arglwydd,
sef o'iflaen neu yn ei le ef. Ac efe a gymerth
yn loraig Jezebel—dynes warthus ar gyfrif ei

Leilunaddoliaeth, ei chreulondeb, a'i Lanfad-
rwydd o bob math ; merch Ethbaal breni/i y
Sidoniaid—yr hwn a elwir ' Ithobalus,' neu
' Itobalus,' gan yr ysgrifenwyr paganaidd. Y
mae y gair baai yn enw ei tiiad lii, gan 'ìiior

LoflP oedd ef a'i deulu o'r duw hwnw ; a merch
i eilunaddolwr cenhedlig felly a gymerodd
brcnin Isracl yn wraig, yn groes i'gyfraith

Duw! Ac a aeth ac a loasanaetìiodd Baal—hyny yw, ái ef a'i wraig ar y cyntaf i Sidon,
i addoíi 13aal yno ; hyd nes y cododd efe denií
ac allor iddo yn Samaria.

Adn. 32. Äc efe a gyfododd allor i Baal
yn nh BaaT\ Adeiladodd deml i Baal yn
gyntat yn Samaria, ac yna goaododd ailor' a

delw i Baal yn y deml hòno, fel' na fyddni

raid iddo ef a'i wraig fjiied mwyacL i Sidon i

addoli y duw h-wnw.

Adn! 33. Ac Ahab a wnaeth hvyn] Y mae
ashcrah, a gyfieithir yma yn Iwyn, yn mcdd-

wl ond odid Asturte, 'Vcnvs, neu Friapus, yr

hon oedd yn dduwies drythyll ac atian i'r

eithaf ; ac 'ymddongys iddo sefydln addoliad

lion yn cLwanegoI ataddoliad Baal.

Adn. 34. Yn ei ddyddiau ef Iliel y Beth-

eliad a adeiladodd Jericho] Yr Lyn a wa-

Larddasai Josua dan berygl lueUditL ar y neb

a'i gwuelai. Adeiladodd lliel hi naill ai yn ei

anwybodaetli o fellditL fygythiol Josua, neu

yntê mewn dirmyg a beiddiad rliyfygus o

Ìioni, a Lyny ond odid er boddhau Ahab, n^u

ar ei gais ef ; canys crybwyllir y peth yn y
faa. yma fcl chwanegiad a't bechodau ereill

Ahab. Yn Abiram ei gyntafanedig y syl-

faenodd efe hi, ç^'c—y mae y geiriau h\Ti yn

"cael eu dcall men tai'r flbrdd : (1) I arwyddo

anmjhcndod y gwaith : ar ol i Hiel ddechreu

ci Ladeiladu ar cnedigaetL ei blentyn cjTitaf,

ei fod yn analluog i'w gorpLen Lyd enedig-

aetL êi bleníyn olaf, yspaid o 00 neu 70
mlynedd fe aÍL.i. (2) 'l aiwyddo barn Duw
ar yr adeiladydd : ar ol i'w l\ib Lynaf gael ei

gymeryd ymaitL trwy farwolaeth ar ei syl-

fâeniad hi, eto ni chymerodd eíe rybydd i

bcidio â'r gwaith, ond aeth yn mlaen, er fod

ei blant yn caol cu cymoryd ymaith o un i un
nes dyíbd i lawr i S'egus ei fab ieuangaf, yr

hwn hcfyd a fu farw ar ei gorpheniad Li.

(3) I aryddo anmnoioldeh Hiel : ar ol iddo

ladd neu àbortLu ei fab Lynaf ar sylfaeuiad y
ddinas, i'r dyben i foddliau ei dduwiau, ac en-

niU eu cynortLwy a'u fìhfr Lwy ; ddaríod iddo

abertlm ei fab ieuangaf ar ei gorpLeniad Li,

mewn íFordd o ddiolcL-offrwm iddynt am y
cynortìnyy a'r ftafr a dderbyniasai. Y mae y
cyfieitLiad Caldeig yn bleidiol i'r trydydd go-

Iygiad, trwy ci fod yn arddangos Hiel fel yn
íladd ei feibion. Yn ol gair yr Arglioydd—
yr Lwn a gylioeddwyd oddeutuöoO o tìjnydd-

au cyn Lyn : gwel ar Jos. yì. 26.

PEN. XVII. Adn. 1. Ac Elias y Thcsh-

iad, nn o brcswylwyr GiJeud] DywedCalmot
mai diuas tuLwnt i'r lorddonen, yn lIwytL

Gad, yn ngwlad Gilead, oodd TisboL ncu
451



Y cigfram 1 BBEN. XVII» yn 2^07'thi Elias

Dduw Israel, yr hwn yr ydwyf yn
sefyll ger ei fron, ni bydd y blyn-
yddaedd hyn na gwlith na gwlaw,
ond yn ol fy ngair i.

2 A gair yr Arglwydd a ddaeth
ato ef, gan ddywedyd,

3 Dos oddiyma, a thro tua'r dwy-

Thesbi. Yn llyfi' Tobit, pen. i. 2, sonir am
Thisbe yn llwyth Naphtali ; a thybia un o'r

awdwyr. luddewig fod Elias yn cael ei alw yn
Tltebsiad, am ei fod yn ddechreuol o'r lle

hwnw, ond iddo fyned i breswylio i Gilead cyn
dyfod allan fel proffwyd. Y mao ei hanes yn
cael ei dwyu i mewn yn bur ddisymwth, heb
son dim am ei dad, na'r llwyth y perthynai

iddo, Modd bynag, ymddengys mai proífwyd

neiUduol i Israel ydoedd, gan na chawn ef

byth yn proffwydo yn Juda. Tybiodd rhai

inai angel Duw ydoedd, wedi ymddangos am
dro mewn natur dyn, i'r dyben i alw dynion
yn ol i burdeb me^vn athrawiaeth a moesau,

oddiwitli yr hwn yr enciliasant ; ac ymddeng-
ys fel pe byddai rhyw sail i'r dyb hon nid yn
unig oddiwrtli ci waith yn cael ei gymeryd
ymaith ar amserau gan Ysbryd yr Arglwydd,
neu yn diÜanu, pen. xviii. 12, ond hefyd oddi-

wrth y modd yr ymadawodd efe â'r byd hwn,
2 Bren. ii. 11. Eto dywed lago mai ^ dyn,

ydoedd, yn gorfod dyoddef fel ninau,' pen. v.

17. Tybiodd ereiU, oddiwrth ei enw Elias

nQ:\i Eiijah, ' Duw-Jeiiofa,' mai ymgnawd-
oliad o'r Goruchaf ydoedd : eto nis gallai ef

fod y MEtíSiA, canys ni a'i cavm ef gyda
Moses ar y mynydd ar weddnewidiad Crist.

JSTi bu erioed frenin mor hyf mewn pechod ag

Ahab, nac erioed broffwyd mor hyf i'w ger-

yddu a'i fvgwth ef ag Elias. A ddywedodd
wrth Ahab~ty\)\a rhai iddo fod yn argyhoeddi

Ahab o'r blaen yn aflwyddiaunus ; ond yn
awr daeth â'r bygythiad a ganlyn ato ef yn
euw yr Arglwydd. Fcl mai byw Arglwydd
Ddiao Israel—yv hwn yw yr unig wir a'r

byv»iol Dduw, tra nad yw y duwiau ag yr wyt

ti yn eu haddoli ddim ond eilunod meirw a

dideimlad ; yr hwn yr ydioyf yn scfyll ger

ei fron—i w'eddio arno, derbyn fy ngheuad-

wri ganddö, ac i wneuthur ei air ef o bryd i

bryd ; ni bydd y blynyddoedd hyn na gwlith

na gwlaw—aui dair blynedd a chwe mis,

Luc iv. 25, lago v. 17 ; ond yn olfy ngair i

—nes i mi weddio ar Dduw am symud y
farn, a cliyhoeddi ei fod wedi gwrando arnaf.

Dywed lago iddo weddio yn gyntaf na byddai

"wíaw, ac yna drachefn am gael gwlaw.

Adn. 2. Agair yr Arglwydd a ddaeth ato

ef] Ar ol iddo draethu y genadwri uchod i

Ahab.
Adn. 3. Dos oddiyma] ddinas Samaria;

a thro tua'r dwyrain—sct' tua'r deau-ddwyr-

ain ; ac yìnguddiec wrih afoa (Jerilh—rhag

Ahab a 'Je/ebel. Yr oedd afon Corith yn

codi yn mynyddoedd Ei)hraim, ac yu rhedeg

i'r lorddonen heibio i Silo.

Adn. 4. Ac o'rafon yr yfi] Ilyd oni phar-

wyf i ti symud oddiyno \ a mi a bcraia iW

ciyfrain dy borthi di yno—ncu ' mi a bcraf
;'

hyny yw, tueddai Diiw hwynt i hyny trwy
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raín, ac ymguddia wrth afon Oerith,
yr hon syäd ar gyfer yr lorddonen.

4 Ac o'r afon yr yíì ; a mi a ber-
ais i'r cigfrain dy borthi di yno.

5 Felly efe a aeth, ac a wnaeth
yn ol gair yr Arglwydd : canys efe

a aeth, ac a arosodd wrth afon Oer-

reddf, yr hon a effeithiai raor gryf arnynt hwy
ag a wna deddf neu orchymyn ar ddyn. Y
mae llav)'er wahanol farnau yn bod gyda golwg
ar ystyr y gair orebim, yr hwn a gyfieithir

yma yn gigfrain. Myo. rhai mai Arabiaid a

feddylir ; ereiU, mai marsiandwyr, neu oreb-

ey ; ac ereiU, mai trigolion Orbo, tref yn
nghymydogaeth Bethsan ceu Scythopolis. Y
dyb olaf yw eiddo St. Jerorae, yr hwn a dreul-

iodd rai blynyddau yn Nghaanan, fel y gaUai
ymbarotoi yn well i gyfieithu ac esbonio yr
ysgrythyrau santaidd ; ond geUid meddwl nad
oes sail dda i'r dyb hon, pan yr ystyriom fod

Bethsan oddeutu 35 fiUdiroedd yn uwch i'r

gogledd nag afon Cerith, lle yr oedd Elias y
l)vyd hyn. Modd bynag, tra y mae pawb yn
addef fod orebim yn arwyddo cigfrain, tybia

y gwr uchod nad yw yn rhesymol medd\\I y
buasai Duw yn defnyddio y creaduriaid hyn i

borthi ei was, am eu bod yn aflan yn ol y gyf-

raith, Lef. xi. 15. Ond dylent gofio, er fod eu
cig yn aflan i'w fwyta, at yr hyn yn unig y
cyfeiria y gyfraith uchod, nad oedd eu cy-

ôyrddiad hwy â bwyd glàn, tra y byddent

ynfyw, yn peri un aflendid deddfol neu sere-

moníol ynddo. Yr oedd asynod a chamelod

,

yr un modd a'r cigfrain, yn greaduriaid aflan

;

ac eto yr oedd yr luddewon yn eu defnyddio
hwy yn barhaus i gario eu hymborth a pheth-

au ereill. A chyda golwg ar yr anhawsderau
ereiU,—megys, ' pa le y gallai cigfrain gael

bara a chig ?' ' oddiar fwrdd pwy y cymerent

y cyfryw V ac ' onid oeddynt yn |barotach i

yspeilio y proftwyd, nag i ddwyn bwyd iddo ?'

—digon yw dywedyd mai gwyrth yw y cwbl,

ac nad oes dim yn rhy anhawdd i Dduw. Yn
hyn mynai Duw ddangos y gall ef ddwyn
oddiamgylch ei fwriadau ei hun trwy y modd-
ion annhebycaf a gwaelaf, yn gystal a thrwy

y rhai tebycaf a chryfaf; a rhoddi y fath

brawf i Elias o'i ofal am dano a'i allu i ddar-

paru iddo, ag a barai iddo ymddiricd yn ngallu

a fìyddlondeb Duw yu ngwyneb yr anhaws-
derau mawrion ac aml hyny i'r rhai yr oedd
ofö yn agored : canys pa fwyaf anaddas fel

ofterynau yr ymddanghosai y cigfrain, mwyaf
y mawrygid ei hollalluog nerth ef, yr hwn
a oruwchlywodraethai eu tueddiadau naturiol

hwy ; a mwyaf yr annogid yntau i ymddi-
bynu ar y nerth liwnw, yr hwn a arferid fel

hyn i ofalu am dano yn ei gyfyngderau a'i

beryglon mwyaf. Felíy gwyrth feunyddiol
oedd peri i'r cigfrain ei borlhi ef fel hyn ; ond
]>a un ai gwyrtliiol ai naturiol oedd yxym-
borth, ni ddywedir i ni. Callasai Duw, po
mynasai, ei roddi ef i'r cigfrain o arlwyaeth
Jezebel i ofleiriaid a phroft'wydi Baal.

Adn. 5. Felly efe a ueth] Gan gwbl grcdu
gallu a ffyddlondeb IMiw i'w borthi ef yno
trwy gigfrain.



EUae ijn Sarepta. 1 BREN. XV'II. Owraig weddiü yn ei horthi ef.

ith, yr hoii eydd ar gyfcr yr lor-

d.doiicu.

6 A'r cigfrain a ddygent iddo fara

a chig y bore, a bara a chig bryd-
nawn : ac cfe a yfai o'r afon.

7 Ac yn ol tahn o ddyddiau y
sychodd yr afon : oblegid na buasai
wlaw yn y wlad.

8 % A gair yr Arglwydd a ddaeth
ato ef, gan ddywedyd,

9 Cyfod, dos i Sarepta, yr hon
sydd yn pertliyn i Sidon, ac aros
yno : wele, gorchymynais i wraig
weddw dy borthi di yno.

10 Felly efe a gyfododd, ac a aeth
i Sarepta. A phan ddaeth efe at

borth y ddinas, wele wraig weddw
yn casglu briw-wdd ; ac efe a alw-
odd arni, ac a ddywedodd, Dwg,
atolwg, i mi ychydig ddwfr mewn
llestr, fel yr yfwyf.

Adn. 6. A'r cigfrain a ddygmt iddo fara
a chig y bore, <^c.] Y mae y lxx, yn y Codex
Yaticanus, a rhai o'r hen dadau, yn darllon y
geiiiau fel hyn :

* a'r cigfrain a ddygent iddo
fara y bore, a chig brydnawn ;' ond y 'inae yr

holl gyüeithiadau ereiU yn cytuno â'r testyn

Hebreig.

Adn. 7. Ac yn ol talm o ddyddiau] Ileb.
' yn niwedd y dyddiau ;' hyny yw, yn niheu

yflwyddyn, fel y meddylir yn gyffrediu, ac fel

yr arwydda y geiriau yn fynycli
; y sychodd

yr afon—am na ddisgynasai y cynar-wlaw
na'r diweddar-wlaw i'w dyfrhan hi.

Adn. 8. A gair yr Arglwydd a ddaeth ato

ef] I beri iddo fyned i Sarepta, fol y jnu'wyd
iddo o'r blaen ddyfod i'r llo hwn, adn. 2, 3.

Adn. 9. Cyfod, dos i Sarcpta] Yr oedd
Sarejita yn sefyll ar lan Môr-y-canoldir, yn
ngwlad yi^Sidoniaid, oddeutu 95 o fiUdiroedd

i'r gogledd-orllcwin oddiwrth afon" Cerith ; a
gallai hyn fod i brofi ei flydd ef, a allai efe

ymddiried yn yr Arglwydd, a myned trwy
ganol teyrnas Ahab i wlad Jezebel ei.bríf

elynes, Ue nad oedd neb yn byw ynddo ond
cenhedloedd dienwaededig ac eilunaddolwyr.
Wele, gorchymynais—darperais neu benód-
QÌs ; canys nid oedd hi eto wedi derbyn y gor-

chymyn, fel yr ymddengys oddi^vrth "adn. 12 ;

i wraig weddw dy borthi diyno—yr hyn oedd
yn gymaint gwyrth a pheri i'r cigfrain ei

borthi ef o'rblaen, Ac fe allai fod gwaithDuw
yn porthi ei broff'wyd, yn gyntaf 'trwy ader-
yn aflan, ac yna trwy wraig genhedlig, yr hon
a famai yr luddeon yn aflan, yn rhagai-wydd
o alwad y Cenhedloedd a gwrthodifid yr
luddewon.
Adn. 10. A phan ddaeth efe at horth y

ddinas, icele yno wraig weddto yn casglu
hriw-wdd] Sef priciau neu goed mûn i'w
Ilosgi. Efe a wyddai ond odid, tr\vy argrafl'

dwyfol ar ei feddwl, mai hon oedd i'w borthi

ef ; ac am hyny gorchymynodd iddi ddechreu
ar ei gwaitb, trwy ddwyn dwfr a bara iddo

;

11 Ac â hi yn myned i'w gyrchu,
efe a alwodd arni, ac a ddywedodd,
Dwg, atolwg, i mi damaid o fara yn
dy law.

12 A hi a ddywedodd, Fel mai
byw yr Arglwydd dy Dduw, nid
oes genyf deisen, ond llonaid llaw
o flawd mewn celwrn, ac ychydig
olew mewn ystcn: ac wele fì yn
casglu dau o friw-wdd, i fyned
i mewn, ac i barotoi hyny i mi ac
i'm mab, fel y bwytaom hyny, ac y
byddom feirw.

13 Ac Elias a ddywedodd \vrthi,

ITac ofna, dos, gwna yn ol dy air

:

eto gwna i mi o hyny deisen fechau
yn gyntaf, a dwg i mi ; a gwna i ti

ac i'th fab ar ol hyny.
14 Canys fel hyn y dywed Ar-

glwydd Dduw Israel, Y blawd yny
celwrn ni threulir, a'r olew o'r ys-

canys diamau ei fod ef yn sychedig ac yu
newynog ar ol teithio yn agos i gan milldir

trwy wres dirfawr.

Adu. 11. Ac â hi yn myned i\o gyrchu]
I'w th ei hun, yr hwn oedd yn y pcn h^raw
i'r ddinas ; cauys wrth weled ei bod yn myned
i'w thí/, y ceisiodd y prott'wyd ganddi ddwyn
bara iddo. Yr oedd hi yn foddlon i roddi

iddo y peth ocdd ganddi, am y deallai, ond
odid oddiwrth ci fantell, mai proflwyd yr Ar-
glwydd ydoedd, adn. 12.

Ádn. 12. Fcl mai hyw yr Arglicydd dy
Dduio] Er mai un o'r Cenhedloodd oedd hi,

eto yr oedd yn addef Duw Israel fel y gwir
Dduw, a Duw Elias hefyd. Kid oes gt nyf
deisen— fel ag i allu rhoddi tamaid o fara i ti.

Nid oedd ganddi ddim ond dyrnaid o flawd

mewn llostr pridd, ac ychydig olew mouii
potel, heb eu cymysgu a'u gAvneyd yn fara

eto ; a daethai allan i gasglu ychydig danwydd
i grasu teisen iddi ei hun a'i mab ; ac wedi
iddynt fwyta hyny, nid oedd ganddynt ddim
i'w ddysgwyl ond marwoìacth, gan mordy-
lawd oeddynt hwy, ac mor drwm oedd y drud-
aniaeth a'r newyn yn mhob man.
Adn. 13. Ac Elias a ddywedodd icrthi,

Nac ofna] Y byddi dia'th fab farwo'r newyn
hwn ; dos, gwna yn oL dy air—cymysga y
blawd a'r olcw, gwna deisenau o'r toes, a
chrasa hwynt yn fara : eto gwna i mi o hyny
deisenfechan yn gyntaf—efe a goisiai íiyn,

nid o awydd hunanol, ond i brofi flydd ac uf-

ydd-dod y wraig; canys trwy ei borthi ef yn
gyntaf y byddai bendith iddi lii ar y gsveddill.

Adn. 14. Canysfcl hyny dywed Arglwydd
Dduw Israeì] l r hwn y deallai y proftwyd
fod ganddi hi feddyliau uchel am ci allu a'i

ddaioni, adn. 12 ; y blawd yn y celwrn ni
threulir, a'r olew o"r ystén ni dderfì/dd—cr
tynu o honynt bob dydd ; hyd y dydd y
rhoddo yr Arglwydd wlaio ar wynih y
ddaear—neu hyd y dydd y dygo y ddaeàr

gnydiau toreithiog ar ol gwlaM*.
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Ei mah 1 BREN. XYII. yn marw.

tôn iii dderfydd, hyd y ddydd y
rhoddo yr Arglwydd wlaw ar wyneb
y ddaear.

15 A hi a aeth, ac a wnaeth yn ol

gair Elias : a hi a fwytaodd, ac yn-
tau, a'i thylwyth, yspaid blwyddyn.

16 Ni ddarfii y celwrn blaAvd, a'r

ystên olew ni ddarfu, yn ol gair yr
Argiwydd, yr hwn a ddywedasai
efe trwy law Elias.

17 % Ac wedi y pethau hyn y
clafychodd mab gwraig y t, ac yr
oedd ei giefyd ef mor gryf, fel na
thrigodd auadl ynddo.

18 A hi a ddywedodd wrth Elias,
Beth sydd ÌToìa wnehuyf â thi, gr

Adn. 15. A hi a aeth, ac a tunaeth yn ol

gair Elias\ Gan roddi gogoniaiit i JJduw Is-

rael trwy ufyddhau i'w broítwyd ef; a hi a
fwytaodd., ac yntau, a'i tliylwyth—rhaid fod
yr ymadrodd hwn yn cynwys rliai o'i pherthyn-
asau heí'yd, neu was a morwyn i weini i'r pro-

tìyd; canysprin y gallwn íeddwl y deíhydd-
iesid y gair ' tylwyth ' i osod allan ei mab yn
unig

; yspaid blwyddyn—cyn i'w mab hi

glatychu. ' Llawer o ddyddiau ' yw y dar-

Úeniad ar ymyl y ddalen, ac yn y Saesonaeg
;

a gall ei í'odyn cyfeirio at yr hollamser rhwng
mynediad Eiias i Sarepta a diwedd y newyn :

gwel ar pen. sYÌii. 1.

Adn. 16. Ni ddarfuy celwrnhlawd\ Neu
y cclyraid blawd, a'r ystcnaid olew. Yr oedd

y 'llouaid llaw o Üawd ' wedi myned yn Uonaid
celwrn, a'r 'ychydig olew' yn Uonaid ystén,

adn. 12 ; ac yr oedd cymaint ag a gymerid
allan bob dydd at eu gwasanaetii feunyddiol,

yn cael ei gyíìenwi yn y fau gan hoUalluog
uerth L>uw. Ni wnaetli blawd nac olew erioed

cynyddu gymaiut wrth dyfu, ag a wnai y rhai

hyn wrth eu treulio. Yn olgair yrArgLwydd
—yn adn. 14.

Adn. 17. Ac wedi y pethau hyn'l Wedi
iddynt fod yn mwynhau daionigwyrthiolDuw
iddynt fel hyn am flwyddyn fe allai, adn 15 ;

clajychodd iiiab ywraiy y t—dywed yr ludd-
ewon uiai niam Jonaii y protfwyd oedd y
wraig hon, ac mai Jonah oedd y bacligen hwu
ei mab hi ; eithr dywed yr ysgrythyr mai
Hcbread o Gath-heplier, yn Ilwytli ZabuIon,

òedd efe, 2 Bren. xix. 25, Jonah i. 9 ; fcl na
thrigodd anadl 'ynddo—hyny yw, fel y bu
farw.

Adn. 18. Beth sydd i mi a wnclwyf ä thi,

gwr Duw f\ Fel po dywedasai, \ n mha
beth y niweidiais neu y digiais di 1 neu, pa-

liam y daethost i gartrefu yn fy nh, os dyma
y canlyniad o hyny ? Y geiriau hyn a ddy-

v/edai hi yn ei byrbwylldra a'i gofìd meddwl.

A ddacthost ti atafiyoffúufy anwiredd, ac

i Laddfy mab ?—y mae yu debyg y gwyddai

hi mai trwy weddi Elias y daethai y syclider

presenol, yn go.sp ar y wlud ; a thybiai mai
trwy ci weddi ef y dacthai clefyd ac angau i

gyfarfod â'i mab liithau, ,i'w cliospi hi am ei

phechodau gynt, ncu am ci diífyg sylw priod •
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Duw ? a ddaethost ti ataf i goffâu
fy anwiredd, ac i ladd fy mab ?

19 Ac efe a ddywedodd wrthi,
Moes i mi dy fab. Ac efe a'i cy-
merth ef o'i mynwes hi, ac a'i dyg
ef i fyny i ystafell yr oedd efe yn
aros ynddi, ac a'i gosododd ef ar ei

wely ei hun.
20 Ac efe a lefodd ar yr Ar-

glwydd, ac a ddywedodd, O Ar-
glwydd fy ISTuw, a ddrygaist ti y
wraig weddw yr ydwyf ü yn ym-
deithio gyda hi, gan ladd ei mab
hi?

21 Ac efe a ymestynodd ar y bach-
gen dair gwaith, ac a lefodd ar yr

01 hono ef er pan ddaethai i'w th. Mewn
amseroedd o adfyd yr ydym yn beuaf yn iawn
ystyried ein cyflwr moesol : y mae cystudd-

iau aUanol yn fynych yn perì i ni chwilio ein

calonau oddifewn.

Adn. 19. 3Ioes i mi dyfab] I fy mreich-.

iau ; ac efe à'i cymerth ef oH mynwcs hi—
oddiwrth yr hyn y gallwn feddwl nad oeddefe
ond plentyn pur ieuanc ; ac a'i dyg i fyny ì

ystafelL—lle yr arferai efe ei hun fyfyrio,

gweddio, a chysgu y nos ; ac a'i gosododd ef
ar ei weLy ei huii—tra y byddai ef ar ei liniau

yn gweddio yn ei achos.

Adn. 20. Ac efe a Lefodd ar yr ArgLioydd]
Gyda thaerineb mawr ; ArgLwyddfy Nuwl
—yn y weddi hon efe a ddadleua, (1) Ei ber-

thynas ei hun â Duw :
'•fy Nuw.' (2) Cyflwr

d'amdditì'yn y fam : 'gwraig loeddw' (3) Ei
charedigrwydd i broü'Avyd yr Arglwydd :

' yr
ydwyf tì yn yindeithio gyda hi,' gan fyw
ar ei bwrdd, lletya yn ei th, a derbyn amgel-
edd oddiar ei Ilaw. (4) Mawredd ei thraUod

:

' gan ladd ei mab hi,' ei hunig blentyn
;
yr

hyn oedd nid yn unig y gofid mwyaf iddi hi,

ond hefyd yn ddianrhydedd i wir grefydd yn
mhlith y paganiaid oddiamgylch, fel pe buas-
ai Jehoí'a naill ai yn ddiystyr o'i addolwyr ei

hun, neu yn eu drygu pryd y dylasai ou
hamddiífyn.
Adn. 21. Ac efe a ymestynodd ar y hach-

gen dair çtoaiíh] Pel y gwnaeth Eliseus,

2 Bren. iv.'34, a St. Paul, Act. xx. 10. Medd-
ylir iddo wneuthur hyn i'r dyben i gyfranu
gwres naturioL i gorft' y bachgen, i'w addasu i

dderbyn yr ysbryd ymadawedig ; a phan y
coUai y proff'wyd trwy hyny beth o'i wres ei

hun, efo a orchuddiai gorff" y bacligen, ac a
' redai i fyny ac i waercd,' fel y gwnaeth Elis-

eus wedi hyn, i cunill mwy o wres, ac a or-

weddai arno drachcfn, a'r un modd y drydedd
waith : gwcl ar.2 JJren. iv. 35. Efo a arferai

bob moddion naturiol yn ci allu i adfer byw-
yd, ti'a y gweddiai ar Âwd^ìT bywyd i arfcryd

dylanwad gwyrtliiol. Y mae moddion natur-

iül o fewn ein cyracdd ni ; a'r rhai goruwch-
naturiol a bcrthynant i Dduw. Dylcm bob
amser wncyd cin gwaith cin hunain, a gofyn i

Dduw wncyd ei waith yntau. Ac a Lcfod'd ar
yr Arglwydd—tra yr ydocdd yn ymesiyn ar
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Arglwydd, ac a dywedodd, O Ar-

glwydd fy ì^nw, dycliwcled,atolwg,

enaid y bachgenhwii iddo eilwaitb.

22 A'r Arglwydd a wrandawodd

ar lef Elias ; ac enaid y bacbgen a

ddychwelodd i mew'n iddo, ac efe a

ddadebrodd.
23 Ac Elias a gymerodd y bacb-

gen, ac a'i dyg ef i waered o'r ys-

tafell i'r t, ac a'i rboddes ef i'w

fam : ac Elias a ddywedodd, Gwel,

byw yw dy fab.

24% A'r wraig a ddywedodd wrtb

Elias, Yn awr wrtb byn y gwn mai

gr Duw ydiüyt ti, ac mai gwirion-

edd yio gair yr Arglwydd yn dy

enau di.

PENNOD. XYIII.

AC ar ol dyddiau lawor daetb gair

yr Arglwydd at Elias, yn y dryd-

edd flwyddyn, gan ddywedyd, Dos,
ymddangos i Abab ; a mi a roddaf

wlaw ar wyneb y ddaear.

2 Ac Elias a aetb i ymddangos i

Abab. A'r newyn oedd dost yn Sa-

maria.
3 Ac Abab a alwodd Obadiab, yr

bwn oedd ben-teulu iddo : (ac Obad-
iab oedd yn ofni yr Arglwydd yn
fawr

:

4 Canys pan ddystrywiodd Jc-

zebel brofifwydi yr Arglwydd, Ob-
adiab a gymerodd gant o broft'-

oedd cfe yn gallu iacliâu ei mab hi, nac attal

ei farwolaeth, ond yn hytrach ddarfod iddo ei

laddeU adn. 18, hia ddechreuai amau hyny
)Ti ei byrbwylldra a'i gofid : eithr yn awT, ar

ol ei fywhau ef trwy weddi Elias, cafodd y
sicrwydd mwyaf mai g\vr Duw oedd efe mewn
gwirionedd. Ac viaigiinrionedd ì/iv gair yr
Arghoydd yn dy enau di—g^yy-ddai o'r blaen

iddo ddywedyd y gwir am y blawd a'r olew,

adn. 14 ; ond yn awr gwybu yn sicrach mai
r)uw Elias oedd y gwir Dduw, mai crofydd

Elias oedd y wir grefydd, a'i fod yntau yn wir

broftwyd iddo, ac y cyflawnid j-n ddifeth ba
beth bynag a ddywedai efe yn enw yr Ar-
glwydd.

PEN. XVIIT. Adn. 1. Ac ar ol dyddiau
lawer'] Yn niwedd y ' tair blynedd a hanner'

a ofofl'eir gan ein Harglwydd a'i apostol : gwel
ar Luc iv. 25, Tago v. 17- Yn y drydedd
flioyddyn—ar ol i Elias fyned i fj-w i Sarepta.

Yr ocdd y proftwyd wedi bod yn aros un
flwyddyn wrth afon Cerith er pan ddechreu-
asai y sychder, pen. xvii. 7, ac oddeutu dwy
flynedd a hanner gyda'r wi-aig weddw yn Sar-
epta, yr hyn a gysona â geiriau Crist ac Tago

;

ac yn awr, yn nghanol y drydedd flwydd}-n,

gorchymynir i Elias ymddangos i Ahab, i'r

dyben i roddi terfyn ar yr achos o'r sychder
a'r newyn.
Adn. 2. Ac Elias a aeth i ymddangos i

Ahaì)] Gan ymddiried yn Nuw am ei ddiogel-

wch. A'r ììewyìi oedd dncm yn Samaria—sef

trwy hoU deyrnas Samaria neu Israel; a gelw-
id hi felly, am mai yn niuas Samaria yr oedd
Uys y brenin : ac }t oedd trymdet y new)Ti
vn ei írwneuthur vn fwv perv2:lus i Ëlias -sTn-

Adn. 23. Ac Elias a gymerodd y bachçen] ddangos o flaen Áhab, 'rhag "iddo vn ei sr}-n-
n «; f.^,-.i,,-o,, o+ .; fo^ ^^.^^^ jy^y y^^ ^y

I

(j^iaredd ladd y proftwyd cyn ù-aethu o honô ei

neges.

Adn. 3. Ohadiah, yr hicn oedd ben-teulu
iddo] Yn gofalu am achosion ei deulu, ac vn
cael ei barchn yn fawr gan Ahab ar çr\-frif ei

y bachgen, neu tra yr ydoedd yn rhedeg am ei

vrres rhwng pob ymostyniad ; O Arglwydd

fy Nuw, dychweled, atolicg, enaid y bachgen

hwn iddo eilwaith—nid ýw Eiias yn gofyn

am i'r bachgen gael ei adferyd o lewyg neu

lesmair, ond am i'w enaid ddychwelyd iddo.

Efe a wyddai fod yr enaid wedi ymadael o'r

corfl', abod y bachgen wedi marw yn hoUol ; a

gwyddai liefyd y gallai yr Arglwydd beri i'w

enaid ddyfod yn ol iddo, a'i fywhau fel o'r

blaen : ac y mae yn dra thebyg ei fod yn crcdu

y gwnai yr Argiwydd hyny, yr hw'n a'i cy-

nhyrfai ef trwy ei sbryd i>ofyn hyn ganddo.

Adn. 22. Ac enaid y bachgen a ddychioel-

oddimewi iddo] Al kirbo, '^ ì'-w gaîwl ef
;'

ac efe a ddadebrodd—vaiyechi, ' efe a ddaeth

ynfyio' Y mae y geiriau hyn yn brawf cryf

nid yn unig fod ysbryd anfarwol ac anfateriol

mewn dyn, ond hefyd y gall ac y gwna yr ys-

bryd hwnw fodoli ar wahan i'r corft". Arddang-
hosir ef yma fel yn nghanol y bachgen, megys
twj^th neu sjìring yn nghanol peiriant, pa un
sydd yn rhoddi bywyd neu symudiad i bob
rhan, ac heb ba un y byddai i'r cwbl sofyll.

Er fod ruach yn cael ei arferyd weithiau i

ddynodi anadl, eto y mae ìiephesh, y gair a
ddefnyddir yma, yn golygu yn gyffredin yr
ysbryd anfarwol, fel y sylwa CÎarke ; a íle

yr ymddengys fel yn cyfeirio at y bywyd
anifeilaidd, efe a olyga yn unig y cyfryw
fywyd anifeilaidd ag sydd yn eftaith ddigyf-

rwng ac angenrheidiol presenoldeb yr ysbrj'd

anfarwol. Y mae yn rhesymol meddwi ddar-
fodi gyfryngaeth ddwyfol beri i enaid y bach-
gen hwn golíi pob ymwybodolrwydd o'r hyn a
ddygwyddodd iddo yu myd yr ysbrydoedd.

Yn ei freichiau at ei fam
fab !—ac y mae yn debyg ei fod wédi ei adfer

nid yn unig i fywyd, ond i iechyd hefyd.
Adn. 24. Ä'r wraig a ddwedodd torth

Elias] Gyda syndod, liawenydd, a diolchgar-

wch ; Yn awr lorth hyn ygn mai gwr ì)uw
ydwyt ti—hi a wyddai hyny o'r biaen, adn.

12, Ì8, a cliaíodd fwy o sicrwydd yn chwan-
egiad gwyrthiol a pharhaus y blawd a'r olew
yn ol ei air ef, acln. IG ; eto, wrth Wicled nad

gallineb a'i ôyddlondeb. Ac òbadiah ocdd
yn qfni yr Ärglwydd yn faicr—yr oedd ef
yn \vr pur dduwiol, ac jn addoli JÈnoFA }-n

unig. Er fod jn debygol na oddefid iddoef
fyned i fyny i Jenisalem, eto }Tnddengys ei
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wydi, ac a'u cuddiodd hwynt bob yn
ddeg a deugain mewn ogof, ac a'u

porthodd hwynt â bara ac â dwfr)

5 Ac Ahab a ddywedodd wrth
Obadiah, Dos i'r wlad, at bob íFyn-

non ddwfr, ac at yr holl afonydd

:

ysgatfydd ni a gawn Laswellt, fel y
cacíwom yn fyw y ceífylau a'r mulod
fel na adawom i'r hoU anifeiliaid

goUi.
6 Felly hwy a ranasant y wlad

rhyngddynt i'w cherdded : Ahab a

aeth y naill ffordd ei hunan, ac Ob-
adiah a aeth y ffordd arall ei hunan.
7 ^ Ac fel yr oedd Obadiah ar y

ffordd, wele Elias yn ei gyfarfod ef

:

ac efe a'i hadnabu ef, ac a syrthiodd
ar ei wyneb, ac a ddywedodd, Onid
ti yw fy arglwydd Blias ?

fod ef ac Israeliaid ereill yn addoli Duw Israel

yn ddirgel a ffwirîoncddol, heb blygu i'r
_
lloi

aur, nac addoli Baal chwaitli. Tybia rhai o'r

luddewon mai y-proíFwyd Obadiaìi oedd hwn

;

ond tybia ereill fod hwnw yn ddiweddarach.

Adn. 4. Canys pan ddystrywiodd Jezehel

hrofftoydi yr \Arglwydd] Ehoddid yr enw

proffwyd liidyn unig i'r rhai a ragddywed-

ent bethau dyfodol, ond hefyd i'r rhai hvny a

ymgyflwyneiit i addysgu y bobl, gweddio, a

moîiannu Duw. Y. mae yn debyg fod ysgol-

ion o'r proffwydi hyn yn aros fyth yn Israel

er dyddiau Samuel, 1 Sam. t. lÒ, a xix. 20 ;

ond "ymdrechai y frenhines ddystrywio yr ys-

golion, a'r rhai a ddygid i fyny ynddynt, fel

na fyddai neb wedi ei adael i hyfForddi y bobl

yn y 'wir grefydd. Ohadiah a gymerodd gant
o brofficydi—ac a guddiodd eu hanner hwyut

me^yii un ogof, a'r hanner arall mewn ogof

arall, oddiwrth greulondeb Jezebel. Er ei fod

yn peryglu ei "fywyd ei hun wrth fyned ar

di-aws gorchymynyfrenhines, eto efe awydd-
ai na ddylai un gorchymyn dynol ddirymu

gorchymvn Duw. Ac a'u porihodd hwynt â

barn ac' â riz<;/r—arwydda hyn hoU angen-

rheidiau bywA'^^d, o ba fath bynag.

Adn. 5. Ì)os i'r wlad, at hoh ffynnon

ddwfr, ac at yr holl afonydd] I'r tiroedd

corsiog a morfaog, lle yr oedd mwyaf o obaith

am laswellt arysychdermawr hwnw. Fel na

adawom i'r holl anifeiliaid goUi—ymàdeng-
ys fod llawer o honynt wedi trengu eisioes, ac

yr oedd y Ueill oll mewn perygl.

Adn. 6. Ahah a aeth y naill ffordd ei

hunaìi] Gan ofni ymddiried y gorchwyl i neb

o'i weision, oddieithr Obadiah ; rhag iddynt,

os gwelent laswellt, gymeryd eu gwobrwyo

gan y perchenogion am gclu y peth oddiwrth

y brenin.

Adn. 7- Ac fd yr oedd Ohadiah ar y
ffordd] Yn chilio'y rhan arall o'r wlad am
'laswellt; loele Elias yn ei gyfarfod ^/— ar

ei daith o Sarcpta tua Samaria ; ac efe a'i

hadnahu ç/"—adnabu Oba^liah ef, ar ol ei

weled ef o'r blaen vn Samaria, pan yn rhag-
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8 Yntau a ddywedodd wrtho, le,

myfì : dos, dywed i'th porghyydd,
Wele Elias.

9 Dywedodd yntau, Pa bcchod a
wnaethym i, pan roddit ti dy was yn
llaw Ahab i'm Uadd ?

10 FgI mai byw yr Arglwydd dy
Dduw, nid oes genedl na brenhin-
iaeth yr hon ni ddanfonodd fy ar-

glwydd iddi i'th geisio di ; a phan
ddywedent, Nid yw efe yma, efe a
dyngai y frenhiuiaeth a'r genedl na
chawsent dydi.

11 Ac yn awr, yr wyt ti yn dy-
wedyd, Dos, dywed i'th arglwydd,
Wele Elias.

12 A phan elwyf fi oddiwrthyt ti,

Tsbryd yr Arglwydd a'th gymer di

lle nis gwn i : a phan ddelwyf i fy-

fynegu y sychder hwn ; ac a syrthiodd ar
ei wynch—o barch iddo fel profFwyd neilldu

ol i'r Arglwydd. Onid ti yw fy arglwydd
JElias ?—megys y dangosasai Obadiah o'r blaen

diriondeb tad at feibion y proffwydi, adn. 4

;

felly efe a ddangosai yn awr barch mab at y
tad hMTi i'r profFwydi.

Adn. 8. 7e, my'fi'] Yw Elias; dos, a dytoed
i'th arglwydd— wrth i Elias alw Ahab yn
arglwydd Obadiah, gall ei fod yn bwriadu cer-

ydd ysgafn i Obadiah am ei alw ef yn ar-

glwydd iddo, adn. 7- Ar yr un pryd yr oedd
yn dangos parch i Ahab fcl brenin, er nad
ofnai efe ddyíbd i'w wyneb ef fel cenad Brenin

y brenhinoedd.

Adn. 9. Pa hechod a lonaethym i\ Yn
erbyn Duw na thithau ; pan roddit ti dy was
yn llaio Ahab i'm lladdì—canys efe a gasgl-

ai mai marwolaeth fyddai y canlyniad o ddwýn
y fath genadwri i'r brenin dan y fath am-
gylchiadau : gwel isod.

Adn. 10. Nid oes genedl na hrenhiniaeih]

Yn agos yma ; yr hon ni ddanfonodd fy ar-

glwydd iddi i'th geisio di—fel y gaUai naiU
ai peri i ti ddwyn gwlaw, neu dy ladd ; a
2ìhan ddyiüedent, Nidyio efeyma—ni choel-

iai efe hwynt, nes iddjnfc fyned ar eu Uw nad
oeddit yno. Galhra feddwl i frenin Sidon

hefyd dyngu nad oedd Elias yno, am i'r Ar-
glwydd ci guddio ef o'i ydd.

Âdn. \\. Ac yn aior yr loyt tiyn dyioed-

yd] Neu yn gorchymyn i mi wneyd yr hyn a

ystyrir gan y brenin yr un peth a'i dwyllo ef,

am yr hyn y'm lleddir, adn. 12.

Adn. 12. Aphanelwyffi oddiwrthyt ti]

1 gyrchu Ahab atat ; Ysbryd yr Arglwydd
a'th gym.er di lle nis gwn i—rhag i Ahab dy
ddal a'th ladd. Diamau i anghreifftiau o'r

fatli gymeryd lle cyn hvn, fel y bu ar ol hyri,

2 Dren. ii. 'lO, E/.ec. íii. 12, 14. Efe a'm
lladdi—am ddyvvedyd celwydd bwriadol i'w

dwyllo ef, ncu am beidio dy ddal ar ol cyfar-

fod â tlii. Ondy mae dy was di yn ofni yr
Arglwydd o'mmehyd—ac felly ni ewyllysiwn

i Àhab dy ladd di, na bod fy hun yn wasan •
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negu i Ahab, ao yntau hcb dy gael

di, efe a'm lladd i : ond y mae dy
was di yn ofni yr Arglwydd o'm
mebyd.

13 Oni fynegwyd i'm harglwydd
yr hyn a wnaethym i, pan laddodd
Jezebel brofíwydi yr Arglwydd, fel

y cuddiais gan r o broffwydi yr
Arglwydd, bob yn ddeng r a deu-
gain mewn ogof, ac y porthaishwynt
a bara ac â dwfr ?

14 Ac yn awr ti a ddywedi, Dos,
dywed i'th arglwydd, ele Elias :

ac efe a'm lladd i.

15 A dywedodd Elias, Fel mai
byw Arglwydd y lluoedd, yr hwn
yr wyf yn sefyll ger ei fron, heddyw
yn ddiau yr ymddanghosaf iddo ef.

16 Yna Obadiah a aeth i gyfarfod

aethgar i hyny trvvy jTnaflyd ynot a'th ddal.

Adn. 13. Ónifynegiüydi'm harglwydd yr
hyn a wnoctliym %\ Gwel ar adn. 4. Nid
mewn ymflfrost gwílg y crybwyllai Obadiah
hyn, ond i ddangos y byddai yn goUed i broff-

•w^'di yr Arglwydd os Ueddid ef ei hun gan
Ahab, am na byddai neb wedi hyny i'w porthi

hwynt. Fel pe dywedasai, Os ymddanghosi
idd'o, efe a'th ladd di, yr hyn a fydd yn golled

i'r byd ; ac os nad ymddanghosi, efe a'm lladd

i, yr hyn a fydd yn goUed i'r proffwydi : ac

am hrny esgusoda fi rhag dwyn y genadwri
hon ato.

Adn. 14. Ac yn awr ti a ddywedî] Gwel
ar adn. 11.

Adn. 15. Fel mai hyw Arglwydd y llu-

oedd] Yr hwn sydd yn llywodraethu pob cre-

adur yn y nefoedd ac ar y ddaear ; yr hicn yr
wyf yn sefyll ger ei fron—fel ei was à'i

broffwyd ef! Ëfe a roddai y teitl hM-n i Je-
HOFA fel ei darian, dan nawdd a chysgod pa
un yr anturiai efe ymddangos i Ahab y dydd
hwnw, er mor gynddeiriog ydoedd.

Adn. 16. Yna Ohadiah a aeth i gyfarfod
Ahab] Wedi cael ei gefnogi fel h}Ti trwy Iw
difrifol Elias ; ac Ahab a aeth i gyfarfod
EÌÁas—i'r fan lle y dywedasai Obadiah iddo
ei weledef.

Adn. 17. Onidtiyw yr hwn sydd yn hlino
Israel] Trwy attal gwlaAv oddiwrthynt bellach
er's mwy na thair blynedd trwy dy weddiau, ac
felly beri newyn a marwolaeth yn fy nhcvrn-
as ! Y mae yn eglur oddiwrth atebiad y proff

wyd, mai- nid blino Israel trwy wrtliwyn-
ebu crefydd Baal a olygai efe, fel y tybia rhai
esbonwyr.
Adn. 18. Ni flin'ais i Israel] Nid yw y

ti-allodion hyn i'w tadogi i mi fel yr achos o
honynt, ond i ti dy hun, a th dy dad ; am i

chwi wrthod gorchymynion yr Arglwydd—
y rhai a waharddent i chwi gymeryd duwiau
ereiU ger ei fron neu ' yn ei le' of, na cherfio
na Ihinio delwau i'w addoli ef trwvddynt,
Exod. XX. 3, 4 ; ac i ti rodio ar ol Bàalim—
yn cliwanegol at dduwiau t dy dad : ewel
pen. xvi. 31, 32.

3 L

Ahab, ao a fynegodd iddo. Ac
Ahab a aeth i gyfarfod Elias.

17 A phan welodd Ahab Elias,

Ahab a ddywedodd wrtho, Onid ti

yw yr hwn sydd yn blino Israel ?

18 Ac efe a ddywedodd, Ni flin-

ais i Israel ; ond tydi, a th dy dad :

am i chwi wrthod gorchymynion yr
Arglwydd, ac i ti rodio ar ol Baalim.

19 Yn awr gan hyny anfon, a
chasgl ataf hoU Israeí i fynydd
Carmel, a phroffwydi Baal, pedwar
cant a deg a deugain, a phroffwydi

y llwyni, pedwar cant, y rhai sydd
yn bwyta ar fwrdd Jezebel.

20 Felly Ahab a anfonodd at holl

feibion Israel, ac agasgloddyproff-
wydi yn nghyd i fynydd Carmel.

21 Ac Elias a ddaeth at yr holl

Adn. 19. Yn aicr gan hyny] Fel y byddo
i'r ddadl hon rhyngot ti a minau gael ei phen-
derfynu ; fel y gw^'bydder pa un yw y gwir
Dduw, a phriodol wrthddr}-ch addoliad Ìsrael

;

ac fel y byddo i'r gwir achos o'r barnau trym-
ion hyn pacl ei gantod a'i symud; anfon—
genadau i bob cr o'r wlad ; a chasgl afaf
holl Israel—neu hoU benaethiaid' y deg
llwyth, fel y eallont fod yn dystion goíeu o'n
holi weithrediadau. Ifynydd Carmel—nid
dinas Carmel yn Uwyth' Juda, 1 Sam. 5xv. 2,
ond mynydd rarm.el ar lan Môr-y-canoldir,
wrth fôr-gilfach Acre, ar gyffiniaù Zabulon,
Issacar, a îlanase, yr hT^-n oedd yn dra chvf-
leus i'r bobl o'r holl barthau. A phrofici/di
Baal, pedu-ar cant a deg-a-deifgain—v rhai
oeddynt yn wasgaredig ond odid ar hvd vr
holl deyrnas

; a phroffwydi y lìwyni, pedw'ar
coJìt—neu 450, fel y màe \-n y lxx a'r Syri-
aeg. Meddylir yn gyffredin fòd gan v brenin
a'r frenhines ddau sefydliad crefyddol <nva-
hanol ; fod y brenin a'i weision, yn nfrhvda'r
rhan fwyaf o'i ddoiliaid, yn addoíi Baaí, neu
yr haul, arglwydd a mcistr y byd : a bod y
frenhines a'i morwynion, yn no-hyrlae ereiîí
vn addoli Asherah, Astart'e, nç\\Vemis, duw-
iesau y Sidoniaid, yn y llwyni. Y rhai sydd
yn hwyta arficrdd Jezehd—neu vn cneì ou
cynal gan y frenhines yn amsor y newvn pro-
senol, pryd nas gallentgael eu cvnaliaeth oddi-
wth offrymau y bobl. Tybia 'rhai ei bod hi
yn porthi y ddau ddosbarth hyn o bi-offwj-di ar
y pryd.

.

Adn. 20. Ac Ahah a anfonodd af holl
feibion Israel] O leiaf at hòll benaethiaid a
blaenoriaid y deg Ilwyth ; ac a gasglodd y
proffwydì yn nghyd ifynydd Carmél—sef'y
450 broffwydi Baal, y riiai yn unig a ladd-
wyd, ndn. 40. Y maô yn dèbvg na adawài
Je7.ebel i broffvrydi y Ilyni fvned i Carmcl
ar orchyir.A-n Elias, "trwy" fod ganddi fwv o
awdurdod amynt hwy nag ar y íleill,

Adn. 21. Pa hyd yr)idì/'ch chrin cloffi
rhwng daufcddicl?] Yr oeddvnt feí d\-nion
cloffion yn cerdded vn anwastàd, o-an rsaoai
o'r naill ochr i'r llall vn ou corddediad, 'heb
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bobl, ac a ddywedodd, Pa byd yr

ydych cliwi yn cloffi rhwng dau

feddwl? os yr Arglwydd sydd

Dduw, ewcb ar ei ol ef; ond os

Baal, ewcli ar ei ol yntau. A'r bobl

nid atebasant iddo air.

22 Yna y dywedodd Elias wrtb y
bobl, Myfi fy hunan wyf yn fyw o

broffwydi yr Arglwydd ; ond proff-

wydi Baal ydijntheáwsiv cant a deng

r a deugain.
23 Rhodder gan hyny i ni ddau

fustach ; a dewisant hwy iddynt un

bustach, a darniant ef, a gosodant

ar goed, ond na osodant dân dano

:

a minau a barotoaf y bustach arall,

ac a'í gosodaf ar goed, ac ni roddaf

dân dano.

24 A gelwch chwi ar enw eich

duwiau, a minau a alwaf ar enw yr

Arglwydd: a'r Duw a atebo Irwy
dân, bydded efe Dduw. A'r holl

bobl a atebasant ac a ddywedasant,

Da yw y peth.

25 Ac Elias a ddywedodd wrth
broífwydi Baal, Dewiswch i chwi
un bustach, a pharotowch ef yn
gyntaf; canys llawer ydycli chwi

:

a gelwch ar enw eich duwiau, ond
na osodwch dân dano.

26 A hwy a gymerasant y bustach
a roddasid iddynt, ac aH parotoi-

sant, ac a alwasant ar enw Baal o'r

bore hyd hanner dydd, gan ddy-
wedyd, Baal, gwrando ni ; ond nid

oedd llef, na neb yn ateb : a hwy

wneutliur ' llwybrau uniawn i'w traed,' Heb.

xii. 13. Nid yn unig yr oedd rhai Israeliaid

yn'addoli Duw, ac ereill Baal ; ond yr oedd yr

\m rhai weithiau yn addoli y naiU, ac weith-

iau y Uall. Ofnent Jehofa, ac am hyny ni

aUent ei Iwyr adael ef ;
parchent y brenin a'r

frenhines, ac am hynj cofleidient eu crefydd

hwythau. Addolent y gwir DduAV, i foddhau

eu cydwybod eu hunain ; ac addolent dduwiau

gau, i enniU íFafr y Uys ; ac feUy nid oedd eu

cerddediad yn union ar ol y naiU na'r UaU :
yr

oeddynt yn gloff. Os yr Arglwydd sydd

J)duiu—yr hyn nid oedd amheuaeth am dano

yn meddwl Élias, er fod amheuaeth yn medd-

yUau rhai o'r bobl; eioch ar ei ol e/—i'w

addoli ef yn unig : ond os Bacd—jw y gwir

Dduw, yr hwn a wnaeth y nefoedd a'r ddaear,

ac a aU beri i dân a dwfr ddisgyn o'r nef

;

ewch ar ei ol 7jntau—yn unig, am nas gaU fod

ond un gwir Dduw. A'r bohl nid atebasant

iddo a-—gan gywilydd, neu argyhoeddiad

cydwybod. Dichon hefyd fod arnynt ofu Ahab,

os dywedent yn erbyn Baal ; ac ofn Elias, os

dyw'edent yn erbyn yr Arglwydd ; cauys

gwyddent mai trw air EUas yr oedd y gwlaw

wedi ei attal, pen. xvii. 1. Nis gaUent ddy-

wedyd gair i'w cyfìawnhau eu hunain, ac ni

ddymunent ddywedyd gair i'w condemnio eu

hunain ; ac feUy, fel dynion wedi ymddyrysu,

nid atebasant air.

Adn. 22. 3íyfi fy hunan wyf yn fyw]
Saes. ' wyf yn aros yn broífwyd i'r Arglwydd;'

hyny yw, nid oedd yno un proífwyd i Dduw
yn wvddfodol ond efe ei hunan, tra yr oedd

yno 450 o broffwydi Baal. Neu dichon fod

Jezcbel wedi Uadil pob gwir broffwyd yn Is-

rael, oddieithr EUas ; a'r rhai a guddiesid yn

yr ogofau, nid oeddynt yn brofîwydi ysbryd-

oledig yn ngwir ystyr y gair : gwel ar adn. 4.

Adn. 2,3. Rhodder i ni gan hyny ddau

fîístach] Fel y profcr trwy wyrth pwy yw y
gwir Dduw ; a dcioisant hwy iddynt un—yr

oedd proífwydi Baal i gacl dewis y goraf o'r

ddau fustach, a boddlonai EUas ar y UaU ; a

darniant ef—ícì y gwneid âg aberthau yn gy-

ffredin : ond na ' osodant ddn dano—ac ni
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roddaf finau dândan fy aberth inau, ond rhaid

i'r hwn sydd Dduw ddarparu tân. Yr oedd yn
ymostyngiad mawr yn Nuw ganiatau i Baal

fod yn gydymgeisydd âg ef fel hyn ; eithr yn
y modd hwn y mynai efe gau pob genau, a

phori i bob cnawd fod yn fud ger ei fron ef

hyd ddiwedd amser ; ac y mae yn debyg fod

EUas wedi cael awdurdod i hyn gan Dduw,
onidê ni feiddiasai efe benderfynu yr achos

yn y ffordd hon.

Adn. 24. A'r Dmv a ateho trwy dân] Gan
mai yr un oedd Baal ac Apollo, duw yr haul^
yr oedd EHas yn rhoddi mantais fawr i broíF-

wydi Baal Mrth ofyn tân, ac nid diofr : ac er

fod y wlad mewn angen dirfawr am ddîofr, eto

efe a wyddai fod yn rhaid cael tân i ysu yr
aberth mewn ffordd o iawn, cyn y geUid sy-

mud y farn drom heibio. Bydded efe Dduw—caffed hwnw ei addef a'i gydnabod yn wir
Dduw, a'i addoli yn unig o hyn allan. A'r
holl bobl a atebasant ac a ddywedasant, Da
yw y peth—barnasant oU yn unfryd fod hwn
yn gynygiad têg a rhesymol.
Adn. 25. Ac Elias a ddywedodd] Ar ol

cael y ddau f'ustach i ben y mynydd ; Dewis-
wch i chwi un bustach, a pharotowch ef yn
gyntaf—Yv wyf yn rhoddi y fìaenoriaèth i

chwi, am nad wyf fi ond un, a'ch bod chwi-
thau yn llawer. Yr oedd yn ddoethineb yn
EUas beri iddynt hwy aberthu yn gyntaf;
canys pe buasai iddo ef aberthu yn gyntaf, ac

i Jehofa ateb trwy dân, ni wnaethai profFwydi
Baalbrawf o'u duwiau ; ac felly aethai y bobl
adief, heb wybod am wendid Baal. Ond na
osodioch dân dano—rhaid i Baal, yn ol y
cytundeb, os gaU, ddwyn tân, adn. 23,24.

Adn. 26. Ac a alwamnt ar enw Baal o'r

bore hyd hanner dydd] O tiaw o'r gloch,

pryd yr ofl'rymid yr aberth boreol, hyd ddeu-
ddeg, pryd yr oedd yr haul wresocaf, ac yn
debycaf i losgi y coed ; gaji ddywedyd, Baal,
gwrando ni—nid yn unig er ein mwyn ni,

ond er dy fwyn dy hun hefyd, rhag i'th dduw-
dod fyned i anmharch. Ond nid oedd llef—
oddiwrth Baal, na thân yn disgjm yn aiehiad
i'w hoU alwadau. A hwy a lamasant ar yr
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a lamasant ar yr allor a wnelsid.

27 A bu ar hanner dydd, i Elias

eu gwatwar hwynt, a dywedyd,
Gwaeddwchâllef ucliel : canys duw
yw efe ; naill ai ymddyddan y mae,
neu erlid, neu ymdeithio y mae efe

;

fe a allai ei fod yn cysgu, ac mai
rhaid ei ddeífro ef.

28 A hwy a waeddasant â llef

uchel, ac a'u torasant eu hunain yn
ol eu harfer â chyllill ac âg ellynod,

nes i'r gwated ífrydio arnynt.

29 Ac wedi iddi fyned dros han-
ner dydd, a phroffwydo o honynt
nes oífrymu yr hwyr-offrwm ; eto

nid oedd llef, na neb yn ateb, nac yn
ystyried.

allor—neu 'o amgylch' yr allor a wnelsid
;

hyny y\v, hwy a ddawnsiasant o'i hamgylch,
yn ol defod yníyd eilunaddolwyr wrth aberthu

a Uefain ar eu duwiau.

Adn. 27. A bu ar hanner dijdd] Ar ol

iddynt fod am dair awr yn gwaeddi ac yn
llamii yn ofer ; i Elias eu gwatwar Jmynt—
i'r dyben i'w cywilyddio oddiwrth ou hofer-

edd, a'u dynoethi hwy a'u duwiau yn ngolwg

y bobl fel 'twyllivyr. Gwaeddioch â llef uchel,

canys duw yw efe—fel y dywedwcli chwi, ac

felly efe a glyw o'r diwedd. Naill ai ym-
ddyddan y mae—â rhywrai ereiU o'i addol-

wyr ; neu ' fyfyrio,' fel y mae yn yr Hebraeg,
yn nghylch rhywbeth arall, nes y mao yn
angenrheidiol gwaeddi yn uwch, i dynu ei

sylw at eich achos chwi. Neu erlid—ar ol ei

elynion, neu 'hela' ysbleddach, fel nad ocs

ganddo hamdden i dahi sylw i bethau llai eu
pwys. Neu ymdeithio—fe allai iddo fyned
oddicartref am dro, a bod yn rhaid gwaeddi
yn uwch, fel y gallo eich clywed oddiyno. Fe
a allai cifodyn cysgn—nes y mae yn angen-
rheidiol gwaeddi yn uwch i'r dyben i'w ddeíÌTO

oí. Y mae eilunaddolwyr Asia yn meddwl
fod yn angenrheidiol i'w duwiau hwy gael

cysgu a gorphwyso ; a dywedant fod Yishnoo
yn cysgu bedwar mis yn y íìwyddyn. Y fath

feddyliau isel yw y rhai liyn o'u cydmharu â

thystiolaeth yr ysgrythyrau am y gwir DduAv !

' Wele, ni huna ac ni chwsg Ceidwad Israel ;*

(S.iUn cxxi. 4;) ond.y mae ef yn llenwi pob
man ar yr un waith, yn gwybod dirgelion y
g;ilon, a phob amser yn barod i wrando, ac yn
alluog i ganiatau, deisyfiadau ei bobl.

Adn. 28. A hwy a waeddasant â Uefuchel]
Yu ol cynglior gwatwarllyd Elias ; a hwy a'u

torasant eu Imnain yn oL eu harfer â chylliU

—yr hyn oedd yn waharddedig gan y gyfraith,

])eut. xiv. 1. Yr oedd hyn yn arforiad nid yn
unig gan yr Israeliaid eilunaddolgar, ond
licfyd gan y Syriaid, y Persiaid, y Groegiaid,

yr Indiaid, a'r Tyrciaid, ac yn wir gan yr hoU

iyd paganaidd. Nes Vr gwaed ffrydio arnynl
—gan obeithio, os oedd gwacd y bustacli a

laddasent yn anefìeithiol i ennill gwrandawiad
eu duw, "y byddai i'w gwacd cu Imnain, ar ol ci

30 A dywedodd Elias wrth yr
holl bobl, Nesewch ataf fì. A'r
holl bobl a nesasant ato ef. Ac efe

a gyweiriodd allor yr Arglwydd, yr
hon a ddrylliwyd.

31 Ac Elias a gymerth ddeuddeg
o gerig, yn ol rhifedi llwythau
meibion Jacob, yr hwn y daethai
gair yr Arglwydd ato, gan ddywed-
yd, Israel fydd dy enw di.

32 Ac efe a adeiladodd á'r meini
allor yn enw yr Arglwydd : ac a
wnaeth fíbs o gylch 11e dau fesur o

had, o amgylch yr allor.

33 Ac efe a drefnodd y cocd, ac a

ddarniodd y bustach, ac a'^ gosod-
odd ar y coed ;

daenellu ar eu cyríf, fod yn effeithiol i djTiu

ei sylw ef.

Adn. 29. Ac wedi iddifyned dros hanner
dydd] Sef yn ystod yr hoil amser rhwng han
ner dydd a thri o'r gloch, pryd y byddid yn
parotoi i offrymu yr offrwn\ hwyrol ; a^ìhroff-
wydo honynt—sef gwaeddi, llamn, a thori

eu cnawd à chyllill, ac fe allai ganu hynmau a

gweddio hefyd, yr hyn yw ystyr y gair 'proff-

wydo' yn fynych, adn. 4; eto nid oedd Uef
na neb yn ateb—eu gweddiau ; nacyn ystyr-
ied—eu cwyn a'u cyflwr gresYTiol liwynt.

Adn. .30. A dywedodd Elias wrth yr hoU
bobl] Y rhai oeddynt wedi bod yn edrych
trwy yr holl ddi\\Tnod ar ynfydrwydd aflwydd-

iannus proffwydi Baal ; Nesewch ataf fi—

i

woled beth a wnai yntau, wrth alw ar yr Ar-
glwydd. Ac efe a gywciriodd aUor yr Ar-
glwydd—}t hon a adeiladwyd yno yn debyg-
ol yn amser y barnwyr, canys yr oedd hyny
yn ganiataol cyn adeiladu y doml ; yr hon a
ddryUiesid—uiiill ai am fod yn annghyfreith
lon aberthu arni mwyach, neu ynte trwy ei-

lunaddoliaeth y deg lhvyth.-

Adn. 31. Ac Elias a gymcrth ddeiiddeg o

gerig] Un drcs bob Uwyth, i arwyddo mai un
frenhiniaeth ac un eglwys i Dduw a ddylasai

y deuddeg Uwyth fod, er i ddog llwA-th ym-
ranu oddiwrth y lloill, a myned ar ol duwiau
dyeitlu-. Israel fgdd dy enw di—gwel ar

Gen. xxxii. 28,

Adn. 32. Ac efe a adeiladodd ä'r meini
allor] Gan gacl ei gynorthwyo ond odid gan

y bobl
; yn enw yr Arglwydd—sef trwy ei

orchymyn a'i awdurdod ef ; canys heb ìiyay

buasai yu annghyfroithlon iddo wneyd yr

allor hon, nac offrymu heb offoiriad, nagwneyd
hyny allan o Jerusalem. Ac a wnaeth ffos—
i ddal y dwfr a dywelltid yno o amgyich yr

allor; ogglch Uedaufcsur o had—morllydan
a sach a ddaliai ddau scah o liad, neu oddeutu

28 pwys, neu ddigon o le, medd rhai, i hau
oddcutu 4 galwyn o haidd.

Adn. ^ò^Ac efe a drefnoddy coed] Ilosgi

y i)ooth-oltVwni, adn. 38.

Adn. 31. Llcnwch bedwar celi/nuüd o

dd'jfr] Saes. 'bcdair barilaid,' vr hwn a all-
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34 Ac a ddywedodd, Llenwch
bedwar ceîyrnaid o ddwfr, a tby-
elltwch ar y poeth-oífrwm, ac ar

y coed. Ac efe a ddywedodd,
Gwuewch eilwaith ; a hwy a wnaeth-
ant eilwaith. Ac efe a ddywedodd,
Gwnewch y drydedd waith ; a hwy
a wnaethant y drydedd waith,

35 A'r dyfroedd a aethant o am-
gylch yr allor, ac a lanwodd y ííbs

o ddwfr.
36 A phan oífrymid yr hwyr-

oíFrwm, Elias y .proíTwyd a nesa-
odd, ac a ddywedodd, Arglwydd
Dduw Abraha;m, Isaac, ac Israel,

gwybydder heddyw mai ti sydd
Dduw yn Israel, a minau yn was
i ti, ac mai trwy dy air di y
gwnaethym i yr holl bethau hyn.

37 Gwrando íì, O Arglwydd,
gwrando fi, fel y gwypo y bobl hyn

ent ei gael yn ebmydd o afon Cison wrth
droed y mynydd ; neu, os oedd hòno wedi
sychu, o'r môr ag ydoedd yr ochr arall i'r

mynydd, adn. 19 ; a thywellíwch ar ypoeth-
oÿ'rwm ac ar y coed—hyn a orchymynai efe

i wneyd y wyrth }ti fwy diamheuol ; canys
pe buasai yno dân wedi ei gelu dan y coed,

í'el y gwneid weithiau dau ailorau yr eilunod,

bnasai i'r dwfr ei ddilfodd yn anocheladwy : a

dywed Josephus, (Henaf., llyfr viii. pen. 13,)

i Elias v/aiiodd y bobl i chwilio a oedd yno
dàn. Yn ein Beiblau Saesonig cysylltir y
dam uchod gydag adn. 13. Gwnewch eil-

waith—sef dwyn pedwar celyrnaid drachefn.

Gwnewch y drydedd waith—yr hyn yn y
cyfan oedd yn ddeuddeg celyrnaid, yn ol

rhifedi y meini, a deuddeg llwyth Ìsrael,

adn. 31.

Adn. 35. A't dyfroedd a aethant o am-
gylch yr allor] Gan ddisgyn oddiar y poetli-

olfrwm a'r coed, nes Uenwi yr holl ífos.

Adn> 36. Aphan offrymidyr hwyr-offrwiii]
Ilyny yw, ar yr un awr ag yr oedd oüeiriaid

yr Arglwydd yn offrynm eu haberth pryd-
nawuol yn y dcml yn Jerusalem, fel y gallai

i^îiì gymysgu ci weddiau gyda'u gweddiau
hwy. Arglwydd Dduw Abraham, Isaac,

ac ísrael—trwy hyn efo a ddanghosai ei flydd

yn hen gyfammod L)uw, ac adgohai i'r bobl eu
]>erthynas hwythau â I>uav ac â'r patrieirch.

G'wybydder licddyw mai ti sydd Dduw yn
Israel—er i'th bobl Israel fyned ar ol Baal ; a
minau yn was i ti—yn attal y gwlaw, ac yn
casglu y bobl i beu Carmel fel hyu, yn ol dy
orchymyn di.

Adn. 37- Gwrando fi, Ärglwydd, givr-

ando ji\ Deugys hyn daerineb ysbryd y jirolf-

wyd mewu uuiter o gymaiut j)wy3 i ogouiaut
Uuw a Ues ysbrydol y bobl ; ac riiai ti a ddy-
chwcLodd eu caion hwy drachefn—boed idd-
yut doiuilo cyfuowjdiad mor rynms yn eu
calonau, fel ag i wybod uuii dy waitli di ydyw,
íic fel y daugliosoiit eu bod wedi eu dw'yu yu
ol drachefu atat ti.
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mai tydi yw jv Arglwydd Dduw, ac
mai ti a ddychwelodd cu calon hwy
drachefu.

38 Yna tân yr Arglwydd a syrth-

iodd, ac a ysodd y poeth-offrwm,
a'r coed, a'r cerig, a'r llwch, ac a
leibiodd y dwfr oedd yn y ffos.

39 A'r holl bobl a welsant, ac a
syrthiasant ar eu hwynebau, ac a
ddywedasant, Yr Arglwydd efe

sydd Dduw, Ýr Arglwydd efe sydd
Dduw.

40 Ac Elias a ddywedodd wrthynt
hwy, Deliwch broffwydi Baal : na
ddianged gr o honynt. A hwy a'u
daliasant : ac Elias a'u dygodd
hwynt i waered i afon Cison, ac a'u
lladdodd hwynt yno.

41 ^ Ac Elias a ddywedodd
wrth Ahab, Dos i fyny, bwyta ac
f ; canys wele drwst llawer o wlaw.

Adn. 38. Yna tân yr Arglwydd a sjjtìJì-

iodd] O'r nef yn eu gydd hwynt oll ; ac a
ysodd y poeth-offrwm a'r coed—ysodd y
poeth-offrwm yn gyntaf, ac wedi hyny y coed,

i ddangos nad y coed a ysodd y poetli offrwm

;

d'r cerig a'r üwch—sefy pridd neu y tyweirch

â pha rai, yn nghyda'r cerig, y gwneid i fyny
yr allor; ac a leibiodd y dwfr—yr liwn,

trwy weithrediad y tùn, a ddyrchafodd i'r

awyr yn ager neu anwedd. Cysegrwyd allor-

au Moses, Gideon, a Dafydd, trwy dùn o'r nef

yr un modd,-Lef. ix. 24, Barn. vi. 21, 1 Cron.

xxi. 26 ; ond yswyd yr allor hon, i arwyddo
nad oedd lii i gael ei defnyddio mwyach, ond
mai yn Jerusalem yr oedd yn rhaid aberthu

i'r Arglwydd.
Adu. 39. Ar holl bobl a welsant] Y tân

yn disgyn ac yn ysu y cwbl ; ac a syrthiaa-

antar eu gwynebau—mewn ofn a pharch i

Dduw, ac mewn cywilydd o honynt eu hun-
ain ; ac a ddywedasant—oddiar Iwyr argy-

hoeddiad am yr amser hwnw ; Yr ArgLwydd,
efe sydd Dduio !—neu, yn f^vy Ilythyrenol,
' Jehofa, efe yw y Duw ! Jeuofa, efe yw y
Duw I' ac nid JJaaL.

Adn. 40. Deliwch brofj'wydi Baal] Y rhai

yr oedd eu bywyd wedi ei ffüuffetio i'r gyfraitli

Ìiòno a orchymynai i bob eilunaddoiwr gael ei

ladd ; na ddiangcd gíÒT o honynt— canys
rliwng eu Iludded a'u harcholìion yr oedd yn
hawdd i dyrfa Israel eu dal hwynt oU. Ac
IJLias a'u dygodd hioynt i waered i afon
Cison—fel y byddai i'w gwaed hwynt redeg
gyda dwfr yr afon i'r môr, yullo halogi tir Is-

rael. Yr oeddynt hv/y wedi pcchu yn erbyn
yr Arglwydd a'i bobl, ac yn orbyn Ilywodr-
aeth israel hefyd, trwy gynal eilunaddoliaeth
yu y wlad, a thynubaruau Duw arholl Israel;

ac ymddengys Ibd Ahab erbyn hyn yn fodd-
lou iddynt oll gael eu Iladd.

Adn. 41. Ac lÜias a ddytoedodd lorlh

Ahab, Dos ifyny] Od<liwrth afon (Jison, llo

y buasai ele yu edrych ar brollwydi Bíuil yn
cael eu lladd, i'w babell ar beu Carmel ; bwyta
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42 Felly Ahab a a^th i fyny i

fwytíi ac i yfed. Ac Elias a aeth i

fj^ny i ben Carmel ; ac a ymostyng-
odd ar y ddaear, ac a osododd ei

wyneb rhwng ei liuiau';

43 x4.c a ddywedodd wrth ei lanc,

Dos i fyny yn awr, edrych tua'r

môr. Ac efe a aeth i fyny ac a ed-

rychodd, ac a ddywedodd, Nid oes

dim. Dywedodd yntau, Dos eto

saith waîth.
44 A'r seithfed waith y dywedodd

efe, Wele, gw^mwl bychan, fel cledr

llaw gr yn dyrchafu o'r môr. A
dywedodd yntau, Dos i fyny, dywed
wrth Ahab, Rhwym dy geThyd, a dos
i waered, fel na'th rwystro y gwlaw.
45 Ac yn yr enyd hòno y nefoedd

a dduodd gan gymylau a gwynt ; a
bu gwlaw mawr. Ac Ahab a farch-

ogodd, ac a aeth i Jezreel.

acf—yr hyn yr oedd amo ei eisiau yn ddi-

nniau erbyn liyn, gan na chymerasai hauidden
i fwyta nac yfed dim trwy y dydd, o hryder
dros ei dduw a'i broflwydi ; caiiys îoele drwst
llawer o ivlavj—barna rhai fod y gwynt )-n

awr yn dechrsu chwythu yn gryf, fel y gwna
yn f}nych o äaen gwlaw.
Adn. 42. Feily Ahab a aeth ifyny ifwyta

ac i yfed] Tra yr oedd Elias yno yn gweddio
ar yr Arglwydd ; ac a yinostyngodd ar y
ddaear—efe a benliniodd yno, gan roddi ei

wyneb rhwng ei liniau, nes yr oedd ei dalcen

yn cyíì'wrdd à'r llawr.

Adn. 43. Ac efe a ddywedodd wrth ei

lanc] Tybia rhai mai mab y weddw o Sarcpta,

vr hwu a godasai efe o farw }n fyw, oedd
liwn ; edrych tua'r môr—sef Mòr-y-cauokiir,

yr iiwn y gallai efe ei weled o ben Carmel yn
gorwedd o'i flaen tua'r gorllewiu. JVid oes

dim—nid oes un cwmwl yn codi, nac uu ar-

wydd am wlaw. Dos eto saith ivaith—canys
yr oedd Elias, fel y gallwn foddwl, wcdi cael

Jiysbysrwydd gan l>duw, mewn atebiad i'w
wcddi, mai ar y seithfed tro yr oedd y llanc i

gael yr arwydd a geisud.

Aíin. 44. Wele giomwl bychan fel clcdr

llaw ywr— ran maintioli ymddangosiadol,
ac fe allai o ran Ihin hefyd ; yn dyrcíiafu o'r

läôr—dywed Syr J. Chardiu fod ymddang-
hosiad cwmwl felly yn arwydd cyftredin o

ystormydd mawrion yn y mòr hwnw. Rhícyìn
dy gerhyd—sef rhwymo y uieirch wrth y cer-

byd, fel y gallai frysio o ben Carmel cyn i'r

gwlaw leuwi yr afonydd, a'i rwystro ar ei

daith. ünd trwy nad yw y gair cerbyd yn y
wreiddiol, fe allai mai cyfrwyo ei asyn neu ei

farch yw y cwbl a fedd}'lir.

Adu. 45. Ac yn yr cnyd hbno] Tra yr ocdd

y Uanc yn rhybyddio Ahab i barotoi i'w daith
;

y nefoedd a dduodd gaa gymylau a gwynt—
) nüedodd y cwmwl bychau dros yr holl awyr
gaa rym y dyn)]ie.^tl ; a hu gwlaw mawr—yn
disirj'u yn íirydiau ar yrholl wlad. _lc Ahab

46 A llaw yr Arglwydd oedd ar
Elias ; ac efe a wregysodd ei Iwyn-
au, ac a redodd o flaen Ahab nes ei

ddyfod i Jezreel.

PENNOD XIX.

\ C Ahab a fynegodd i Jezebel yr^ hyn oll a wnaethai Elias ; a
chyda phob peth, y modd y lladd-
asai efe yrholl broffwydi â'r cleddyf.

2 Yna Jezebel a anfonodd genad
at Elias, gan ddywedyd, Fel hyn y
gwnelo y duwiau, ac fel hyn y
chwanegont, oni wnaf erbyn y pryd
hwn y fory dy einioes di fel einioes
un o honynt hwy.

3 A phan welodd efe hyny, efe a
gyfododd, ac a aeth am ei einioes,

ac a ddaeth i Beerseba, yr hou sydd
yn Juda, ac a adawodd ei lanc yuo.

a farchogodd, ac a aeth i Jezreel—yr hon
oedd yn nes ato na dinas Samaria o ben Car-
mel, sef o fewn oddeutu 20 milldir ; ac fe allai

fod Jezebel yno yn aros am dano y pryd
hyn.

Adn. 46. A lîaio yr Arglwydd oedd ar
Elias] Yn chwanegu ei nerth naturiol ef, ac
yu ei ddiogelu rhag rlmthr y dymhestl, nes y
gallodd redeg i Jezreel yu gynt nag y gallodd
Ahab farchogaetli yuo ; ac efe a loregyìodd ei

Iwynau—neu a blygodd ei ddiUad liacsion o
amgylch ei Iwynau, fel na fyddai iddynt ei

faglu wrth redeg. Fe allai fod yr ymadrodd,
' llaw yr Arglwydd oedd ar Elias,' yn arwyddo
hefyd yr amddittyniad dwyfol ag oedd o am-
gylch iddo wrth wneyd ei ymddanghosiad yn
Jezreel yn yr un Ue ag Ahab.

PEN. XIX. Adn. 1. Ac Ahab afynegodd
i Jezcbe[] Tybia Clarhe nad oodd ganddo ef
un bwriad drwg yn erbyn y ])roffwyd wrth fy-
negu i'r frenhines yr hyn a wnuethai Elias ; ond
barna Bonson ac creill mai i'w chynddeiriogi
hi yn erbyn Jehofa a'i broíì'wyd y mynegodd
efe hyn iddi : modd bynag, hyny fù y can-
lyniad.

Adn. 2. Yna Jczebel a anfonodd genad at
Elias] Hi «i'i rhybyddiai ef yn mlaenllaw o'i

bwriad i'w ladd, o herwydd fod Duw yn ei

ragluniaeth rasol a goruwchlywodraethól jti

trcfnu iddo ef gael cytìe i ddianc. Fel hyn y
gwnclo y duwiau—y rhai, mewn diy&ty'rwch
Jeiiofa, a alwai hi fyth yn dduwia'u, er idd-

ynt fethu jìroü cu hunain yn grfryw ar ben
Carmel ; ueu, os nad oedd Baal yn dduw, hi
a gredai o hyd fod Astaroth felly.*

Adu. 3. Ä jìhan welodd efe hyny] Fod ci

fywyd mewn perygl oddi\ìT.'th Jezebel, yr hon

y gwyddai efe ei bod yn ddigon mcUdigedig i

gyriawni ei bygythiad os gallai ; cfe a gyfod-
odd—o Jezreel, ac a tìòdd am ei eiuiooá i

lîoorseba, yr hon oedd daith o 86 o íìlldiiwdd
vn ddeheuol ; ac a adawodd ei lanc yno—vu

4451
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4 ^ Ond efe a aeth i'r anialwch
daith diwrnod, ac a ddaeth ac a
eisteddodd dan ferywen ; ac a ddeis-
yfodd iddo gael marw : dywedodd
hefyd, Digon yw ;

yn awr Arglwydd,
cymer fy eiuioes : canys nid ydwyf
íi well na'm tadau.

5 Ac fel yr oedd efe yn gorwedd
ac yn cysgu dan ferywen, wele,
angel a gyüyrddodd âg ef, ac a ddy-
wedodd wrtho, Cyfod, bwyta.

6 Ac efe a edrychodd ; ac wele,
deisen wedi ei chrasu ar farwor, a
phiolaid o ddwfr wrth ei ben ef.

Ac efe a fwytaodd ac a yfodd, ac a
gysgodd drachefn.
7 Ac angel yr Arglwydd a ddaeth

drachefn yr ail waith, ac a gy-

Jezreel, fel y gallaî fyned yn ol 1 Sarepta o du

y gogledd.

Adn. 4. Oîid efe a aeth i'r aniaUoch daith

diwrnod] Neu 20 nailldir o Beerseba, sef i

anialwch Paran, yr hwn oedd yn gorwedd o

du y deau i wlad Canaan ; ac a eisteddodd

dan ferywen—ond odid er mwyn cysgod ; neu,

yn ol rhai, i fod yn ddiogel rhag creaduriaid

gwenwynig, y rhai na ddeuant, meddant hwy,
yn agos at y pren hwnw ; ac a ddeisyfodd
iddo gael marw—yno trwy law Duw, lle na
chai ei elynion wybod am ei farwolaeth ;

yn
lle syrthio trwy law Jezebel, er gorfoledd iddi

hi a'i gau-broffwydi. Digon yw—yr wyf
wedi byw yn ddigon hir, ac nid wyf yn debyg
o fod un wasanaeth mwyach yn mhlith dy
bobl Israel ; canys nid ydwyf fi well nd'ìn

tadau—sef henatiaid Israel, y rhai a syrthias-

ant o'r blaen yn yr anialwch hwnw, ar eu
Itbrdd i Ganaan. Efe a lefarai fel liyn yn
debygol am fod ei ymborth wedi darfod ; ond
nid oedd hyn yn ganmoladwy ynddo.

Adn. 5. Wele, angel a gyfyrddodd âg ef]

I'w ddihuno. Cyfod, bwyta—felly, yn ile

gadael iddo farw o newyn, yn olei ddeisyíìad

ef, gofalodd yr Arglwydd am fwyd iddo i'w

nenhu i fyw.

Adn. 6. Wele, deisen wedi ei chrasu ar

farwor] Yr oedd y marwor, y deisen, a'r

dwfr, fel yr ymddengys, wedi eu darparu iddo

yn wyrthiol neu oruwchnaturiol.

Adn. 7. Ac angei yr Arglwydd a ddaeih
drachefn] I'w ddihuno ef eilwaith, ac i beri

iddo fwyta yr ail arlwyaeth a ddarparesid iddo

yn wyrtiiiol ; canys y mae i ii lawer offordd
—yr oedd oddeutu 130 o filldiroedd o'r fan lle

yr oedd Elias yn awr i Horeb.
Adn. 8. A thrwy rym y bwyd hwmv] Yr

hwn y dylanwadid arno yn barhaus gan yr un
gallu gwyrthiol ag a'i parotoisai ar y cyntaf

;

y cerddodd efe ddeugain niwrnod a deugain
nos—heb fwyta nac yfed, cysgu na biino

;

hyd lloreb mynyddDuw—lle y cawsai Moses
gynt y fath gyuiundeb â'r Arglwydd. Gan y
gallasai Elias gyraedd o'r anialwch i lloreb

niewn chwech neu saith o ddyddiau ar hyd y
ífordd agosaf, v mae yn dcbyg iddo fod ^^n
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flyrddodd âg ef, ac a ddywedodd,
Cyfod a bwyta: canys y mae i ti

lawer o ffordd.

8 Ac efe a gyfododd, ac a fwyta-
odd ac a yfodd ; a thrwy rym y bwyd
hwnw y cerddodd efe ddeugain ni-

wrnod a deugain nos, hyd Horeb
mynydd Duw.

9 ^ Ac yno yr aeth efe i fewn
ogof, ac a lettyodd yno. Ac wele,
air yr Arglwydd ato ef ; ac efe a
ddywedodd wrtho, Beth a wnai di

yma, Elias ?

10 Ac efe a ddywedodd, Dygais
fawr sel dros Arglwydd Dduw y
lluoedd ; o herwydd i feibion Israel

wrthod dy gyfammod di, a dystryw-
io dy allorau di, a lladd dy broíf-

crwydro ar hyd yr anialwch am 40 niwrnod,

fel y bu Israel yn yr un lle am 40 mlynedd ;

er y tybia rhai fod hyn yn cynwys yr hoU am-
ser ag y bu efe yn yr anialwch, hyd ei ddy-
chweliad dracheíh i dir Israel. Gwelwn yma
gynifer o ffyrdd a gymerodd Duw i gadw
Elias yn fyw : (1) Efe a borthwyd gan y cig-

frain
; (2) Trwy gynyddiad gwyrthiol y blawd

a'r oíew
; (3) Wedi hyny gan angel, adn. 6 ;

(4) Ac yn awr, i ddangos nad trwy fara yn
unig y bydd byw dyn, efe a gadwyd yn fyw
am ddeugain niwrnod heb fwyta nac yfed

!

Ymprydiodd Moses hefyd am gynifer o ddydd-
iau yn Horeb, a Christ yn y diffaethwch.

Adn. 9. Ac yno yr aeth efe i fewn ogoj ]

Fe allai yr un ogof, neu agen yn y graig, ag y
gosodwyd Moses ynddi, tra yr elai gogoniant

Duw heibio, Exod. xxxiii. 22. Ac wele air

yr Arglwydd aio ef—mewn llais hygiyw a
,

dealladwy ; canys nis gallwn ni fyned i un
man allan o gyraedd Ilygad, llaw, a gair Duw.
' I ba le yr àf oddiwrtíi dy Ysbryd, ac i ba le

y ffoaf o'th ydd !' Salm cxxxiz. 7, &c- Beth
a lonai di yma, ELias ?—math ar gerydd ys-

gafn ; fel pe dywedasai, ' Nid yma y dylit ti

fod, ond yn ngwlad Israel, i droi y bobl wrth-

giliedig hyny yn ol ataf tì.' Nid Duw a'i

danfonoddefi Horeb, er dywedyd o'r angel,

' Y mae i ti lawer o ffordd,' adn. 7 ; eithr

myned yno o hono ei hun a wnaeth efe, yn ei

ofn, ei ddyryswch, a'i biofedigaeth, a Duw yn
goddef iddo fyned.

Adu. 10. Dygaisfawr sel dros Arghüydd
IJdaw y ílaoedd] Ni fùm yu hollol ddiiîyg-

iol yn fy ngwaith, ond cyíìawuais fy swydd \\\

selog dros dy anrii^'dcdd, gan beryglu íy cin-

ioes ; a diangais yma gan nad aliwn oddef y
dianrhydedd a deílid ar dy enw trwy cu cyn-

dyn eilunaddoliaeth a'u drygioni hwy. O her-

wydd í fcibion Israel türthod dy gyfammoi
di—yr hwn a wnaethost â liwynt yn Horeb,

trwy fyned ar ol duwiau dyeitlir ; a dystryic-

io dy aliorau di—fel na cliai y rliai ni allont

iyncd i Jerusíileni i addoli, ac a wrtliodent

ymgrynm i"r lloi aur na Baal, addoli yr Ar-

glwydd wrtli yr allorau hyny, mwy na niyned

i Jorusaloiu i'w addoli ei'; a ilaùd dg brof-
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wydi â'r cleddyf : a mi íj himan a

adawyd : a clieisio j maent ddwyn
fy einioes inau.

11 Ac efe a ddywedodd, Dos allan,

a saf yn y mynydd gerbron yr Ar-
glwydd. Ac wele, yr Arglwydd yn
myned heibio, a gwynt mawr a cbryf
yn rbwygo y mynyddoedd, ac yn
dryllio y creigiau o flaen yr Ar-
glwydd ; ond nid oedd yr Arglwydd
yn y gwynt: ac ar ol y gwynt,
daeargryn ; ond nid oedd yr Ar-
glwydd yn y ddaeargryn

:

12 Ac ar ol y ddaeargryn, tân
;

ond nid oedd yr Arglwydd yn y tân

:

ac ar ol y tân, llef ddystaw fain.

13 A phan glybu Elias, efe a
oblygodd ei wyneb yn ei fantell, ac
a aeth allan, ac a safodd türth ddrws
yr ogof. Ac wele, lef yn dyfod ato.

wj/di â'r cleddyf—fel y gwnaeth Jezebel, pen.

xviii. 4 ; a mi fy hunan a adawyd—gwel ar

adn. 18, a pen. xviii. 22 ; a cheisio y maent
ddwynfy einioes inau—yrhyn a barodd i mi
fifoi yma.
Adn. 11, 12. Dos àllan] O'r ogof, à sof

yn y mynydd gerhron yr Arglwydd—yr

oedd Duw yn awr yn ymddwyn at Elias yn
debyg fel yr ymddygodd efe at Moses ; ac nid

yw yn annhebygol fod Elias yn awr yn cael

gorchymyn i sefyll yn yr iin fan ag y safai

Moses, pan ymddatguddiodd Duw iddo ef ar

roddiad y ddeddf : gwel Exod. xix. 9, 16. Ac
wele yr Arglwydd yn myned heibio—c\ti i

Elias fyned allan o'r ogof, adn. 13 ; hyny yw,
yr oedd ef yn myned heibio yn ei allu mawr-
eddog, ond nid yn ei ras achubol : yr oedd
hwnw i gael ei ddadlenu ar ol hyn. À gwynt
mawr a chrf yn rhioygo y \mynyddoedd
ac yn dryllio y creigiau—yr hwn, yn nghyda'r
daeargryn a'r tân, a gynyrchid yn oruwch-
naturiol gan nerth hollalluog Duw, neu trwy
weinidogaeth ei angylion ef. Ond nid ocdd
yr Arglwydd yn y gioynt—yn ei bresenoldeb
achubol, na chwaith yn y ddaeargn/n na'r

tân ; oblegid y rhai hyny a ddanghosent allu
Jehofa yn unig, ac nid ei bresenoldeb achub-
ol : yr oeddynt yn arddangosiadau o'r hyn a

allai efe ei wneuthur, ac nid o'r hynyr eioyll-

ysiai ei wneuthur trwy foddion ereill. Ac ar
ol y tân, llef ddystaw fain—\ti neu trwy \t
hon yn unig y bwriadai yr Arglwydd ddwjTi
yn mlaen ei waith achubol. Ni ddywedir nad
oedd efe yn hon, fel y dywedir am y gwynt, y
ddaeargryn, a'r tân ; ac felly gellir meddwl ci

fod ef \Ti y llef ddystaw fain. ' Nid trwy lu,

ac nid trwy nerth, ond trwy fy Ysbryd, medd
Arglw^^dd y lluoedd,' Zec. iv. 6. Fe alhii

mai yr addysg a fwTÌedid i Elias yn hvn oll

yw, Nad oedd efe i ryfeddu fod yr Argíw\-dd
heb amlygn ei bresenoldeb grasôl ac achùbol
yn ngwir ddychweliad holl Israel ato ei hun
trwy ei wyrthiau gormochnaturiol ar ben
Carmel, y rhai a osodir allan yma trwy wynt,
daeargryn, a thân; ond fod hyny i gaei ei

yr hon a ddywedodd, Beth a wnai
di yma, Elias ?

Ì4 Dywedodd yntau, Dygais fawr
sel dros Arglwydd Dduw y lluoedd

;

o herwydd i feilDÌon Israel wrthod dy
gyfammod di, a dystrywio dy all-

orau, a lladd dy broffwydi â'r cledd'
yf : a mi fy hunan a adawyd ; a
cheisio y maent fy einioes inau i'w
dwyn hi ymaith.

15 A'r Arglwydd a ddywedodd
wrtho, Dos, dychwel i'th ffordd i

anialwch Damascus : a phan ddel-
ych, eneinia Hazael yn frenin ar
Syx'ia

;

16 A Jehu mab Nimsi a, eneini
di yn frenin ar Israel ; ac Eliseus
mab Saphat, o Abel-meholah a en-
eini di yn broffw^'d yn dy le dy
hun.

ddwyn oddiamg\-lch drachefn trwy lef ddys-
taw fain, sef trwy foddion moesol, mcgvs ei

bregethiad cvhoeddus ef, a'i addysaiad cref-

yddol o d i d". Y fath anrhydedd a ddvry
buw yma i bregethiad cyffredin ei weinidog-
ion ! Nid oedd y g\\yrthiau a wneid vn vr
oes apostolaidd ^ti cael eu b\^TÌadu i achùb
neb : eu dyben hw\- oedd t^-nu sylw y bobl vn
unig at bregethiad yr efengyl, yr hyn, fel 'lief

ddystaw fain,' oedd yn allu Duw er iachawd-
wriaeth. Fel h\Ti gallwn edrych ar yr hoU
ddangosiadau mawTeddog h\Ti nid yn unig fel

addysg ddelweddol i Elias, ond hefyd fel cer-

ydd iddo am nad arosasai efe yn ngwlad Israel

i orphen y gwaith o ddychwclyd y bobl, \ti lle

dianc i'r anialwch c\ti i'r Árgíwydd dd^'fod
allan i weithio vn achubol trwvddo ef.

Adn. 13. Ä phan gh/bu 'Elias'] Y llef

ddystaw fain ; efe a oblygodd ei ?n/nch yn ei

fantell—mewn parch ac arswyd du\í-iolWrth
bresenoldeb mawreddog Duw, ac mewn vmos-
t\Tigiad o herwydd ei waeledd a'i anmher-
flieithrwydd ei hun ; ac a aeth allan—o'r

ogof, i sefyll wTth ei genau hi. líeth a wnai
di yma, Èlias ?—\t hyn a dd\-wedasai Duw
\%Ttho o'r blaen trwy ei angel, a ddywed efe ei

hunan wrtho yn awr \-n ddig\-frwng.

Adn. 14. Dytcedo'dd yntau, Dygais faicr
sel, c^c.] Tr un atebiad ag o'r blaen : g\vel ar
adn. 10. Cael \t atebiad hwn eilwaith ocdd
amcan Duw wrth roddi y gof\-niad ucliod dra-
chefn, i'r dyben i roddi \t hyífoi-ddiadau a
ganlyn i Elias cyn ei anfon \-n ol i wlad Israel.

Adn. 15. Dos, dychwel î'thffordd ianial-
ìoch Damascus'] Nid yw efe \-n ew\-ll\-sio

iddo f\-ned ar liyd ffordd lle y byddai \-n debvg
o?gyfarfod â Jezebel, na neb arall o'i el\-nion.

Eneinia IIazael yn frcnin ar Syria—ììyny
\-\v, penoda neu cyhoedda ef j-n frenin. Y mae
yn debyg nad oedd efe i w-neuthur dim ond
amlygu i Eliseus, oddiwTth \t Arglwydd, y
bvddai Hazael \-n frenin ar S\TÌa"' gel ar
2Bren. viii. 13."

Adn. 16. A Jehu mah Kîmsi] Sef yr
Nimsi, 2 Bren. ix. 2 ; aeneìni diynfreninar
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Galw Elieeus 1 BREN. XX. i'r ewydd hroffwydol

17 A'r hwn a ddiango rhag cledd-
yf Hazael, Jehu a'i lladd ef: ac
Eliseus a ladd yr hwn a ddiango
rhag cleddyf Jehu.

18 A mi a adewais yn Israel saith

o fìloedd, y gliniau oU ni phlygasant
i Baal, a phob genau a'r nis cusan-
odd ef.

19 ^ Felly efe a aeth oddiyno, ac
a gafodd Eliseus mab Saphat yn ar-

cdig, â deuddeg cwpl o ycJiain o'i

flaen, ac efe oedd gyda'r deuddegfcd.
Ac Elias a aeth heibio iddo ef, ac a
íwriodd ei fantell arno ef.

20 Ac efe a adawodd yr ychain,
ac a redodd ar ol Elias, ac a ddy-
wedodd, Atolwg, gad i mi gusanu
fy nhad a'm mam, ac yna mi a ddeu

Israel—trwy weinyddiad Bliseus, 2 Bren. ix.

3 ; ac Eliseus—a eneini di yn hroffwyd yn
dy le dy hun—yr hwn a osododd efe yn y
swydd liòno trwy fwrw ei fantell amo, adn.

19. Bwriedid hyn oll fel rhagfynegiad mai
trwy y gwr hyn y byddai i Dduw gospi yr
Israeliaid dirwiedig, amddifîyn ei achos ei

liun, a dial cweryl ei gyfammod.
Adn. 17. A'r hicn addiango rhag cleddyf

JIazael, Jeliu à'i lladd ef] Nid yw hyn i'w

ddeall fel pe buasai cleddyf Hazael i ddifrodi

o flaen cleddyf Jehu, a chlcddj^f Jehu o flaen

cleddyf Eliseus : y meddwl yw, fod Duw wedi
penodi y tri hyn i gospi yr Israeliaid gwrth-
giliedig am eu heilunaddoliaeth, ac y byddai
i'r naill neu y Uall gyflawni ei farnau ef ar-

nynt yn ddifeth. Ac Eliseus a ladd—gellir

deall íiyn yn llythyrcnol am y plant a felldith-

iodd efe, ac a laddwyd gan eirth, 2 Bren. ii.

24 ; ac yn ffugurol am y rhai y rhagfynegai

efe y byddai iddynt gael eu Uadd : gwel ar

IIos. vi. 5.

Adn. 18. A mi à adeioais ynJsrael saitho
filoedd] Y rhai a gadwyd yn rasol rhag yr
Iiaint cyffredin, ac am hyny a gedwir hefyd
rhag cleddyf y gwr uchod

; gan hyny yr wyt
ti yn camgymeryd wrth feddwl mai tydi a

'adawyd yn unig, ' adn. 10. Y mae saith yn
rhif perffeitlirwydd, fel y gwelsom yn fynych

;

a gall ei fod yma yn arwyddo amrai filoedd.

Y gliniau oll ni phlygasanti Baal—yncyn-
wys y lloi aur a duwiau Jezebel hefyd ; a phoh
genau a'r nis cusanoddef—ymadrodd cyiOFred-

m am addoli : gwel Salm ii. 12, a IIos. xiii. 2.

Ond yr oedd hyn yn cael ei w^neyd weithiau
yn llythyrenol ; a chrybwylla C'icero am ddelw
ilcrcules, yr hon yr oedd ei gên a'i gwefusau
wedi ea treulio yn fawr gan fynych gusanau
yr addolwyr.
Adn. 19. Felly efe a aeth oddiyno]

Ilorcb i Abel-meholah, ar ei daith trwy anial-

wch Damascus, adn. 15, IG ; ac a gafodd
Eliseus mah Saphat yn aredig—er ci fod

yn fab i r cyfoethog iawn, fel yr ym-
ddengys, yr hyn oedd yn arferiad y pryd hyny

;

â deuddeg cwpl oychainoHflaen—yn líusgo

deuddeg aradr, m eddai rhai ; ac efe oedd
gyda'r deuddegfed—unarddog o ba rai a

4G4

af ar dy ol. Ao yntau a ddywedodd
wrtho, Dos, dychwel ; caDys beth a
wnaethym i ti ì

21 Ac efe a ddychwelodd oddiar
ei ol ef, ac a gymerth gwpl o ychain,
ac a'u lladdodd, ac âg offer yr ych-
ain y berwodd efe eu cig hwynt, ac
a'i rhoddodd i'r bobl, a hwy a fwy-
tasant. Yna efe a gyfododd ac ä
aeth ar ol Elias, ac a'i gwasanaeth-
odd ef.

PENNOD XX.

4 BENHABAD brenin Syria a^ gasglodd ei holl lu, a deuddeg
breninar hugain gydag ef, a meirch,
a cherbydau : ac efe a aeth i fyny.

weithid gan weision ei dad, ac yntau gyda'r

pâr diweddaf, i yru y Ueill o'i flaen ; a dywod
yr Itìddewon fod hyny yn arwydd y byddai
iddo ef reoli deuddeg Ilwyth Israel. Ac Elias—a fwriodd êi fantell arno ef—yn arwydd
o'i aiwad i fod yn broff"wyd, adn. 16. Ÿm-
ddengys fod y fantoll hon wedi ei gwneyd o

groen blewog, 2 Bren. i. 8.

Adn. 20. Ac efe a adawodd yr ychain, ac

a redodd ar ol Elias] Gan gael ei gynhyrfu
i hyny gan Ysbryd Duw, yr hwn a'i dar-

bwyllodd ef i gredu ei fod, trwy y weithred

uchod, wedi cael ei alw i'r swydd brofí"wydol,

er na pharodd Elias iddo ei ganlyn ef. Gad
i mi gusanufy nhad á'm mam—neu ganu yn
iach iddynt trwy y ddefod arferol, Ruth i. 9,

14 ; ac yna mi a ddeuaf ar dy ol—nea gyda
thi, i ba lo bynag yr elych. J)os, dychwel—
i ganu yn iach iddynt; canys heth a wnaeth-
ym i ti—i'th attal ? Fel pe dywedasai, Nid
yw y swydd i'r hon y'th alwyd yn gofyn i ti

ymddyeithrio yn dy galon oddiwrth dy rieni,

na'u dirmygu. Ond tybia rhai mai yr ystyr

yw, ' Nid myfi a barodd y eyfnewidiad hwn
yn dy galon, ond Ysbryd Duw.*
Adn. 21. Ac efe a ddychwelodd] I'r maes

lle y buasai yn aredig ; ac a gymerth giopl o

ychain—adref i d ei rieni ; ac d'ulladdodd
—nid yn aberth, ond yn wledd ; ac âg offer

yr ychain—yr aradr a phethau ereill a ddefn-

yddid ganddo yn ei waith
; y heriüodd efe eu

cig hwynt—gan losgi ei offer i arwyddo ei fod

yn ymadael am byth â'i alwedigaeth fydol

;

ac á'i rhoddoddi'r hohl—hyny yw, rhoddodd

y cig yn wledd i'w weision y rhai a fuasent

yn aredig gydag ef, ac i'w gyfeillion a'i gy-
mydogion y rhai a ddaethant i ganu yn iach

iddo. Yna—ar ol ffarwelio â hwynt a chu-

sanu ci rieni, efe a aeth ymaith ar ol Elias ;

ac aH gioasanaethodd ef—yn ostyngodig a
ffyddlon hyd nes y cymerwyd Elias oddiwrtho

i'r nef ; ac yr oedd Elias yn ei wasanaethu
yntau, trwy ei hyfforddi yn ei swydd newydd.

PEN. XX. Adn. 1. A Benhadad hrenin

Sgria a gasgloddei holl lu] I ryfel yn erbyn
Israel. Ei anican ef oedd helaethu y fuddug-

oliactb a wnaethai Benhadad ei dad, pen. xv.
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ac a warcbaoüdd ar Samaria, ac a
ryfelodd i'w herhyn hi.

2 Ac efe a anfonodd cenadau at

Ahab brenin Israel, i'r ddinas,
3 Ac a ddywedodd ^yrtho, Fel

liyn j dywed Benhadad, Dy arian

a'th aur sydd eiddof fi ; dy wragedd
hefyd, a'th feibion glanaf, ydynt
ciddof fi.

4 A brenin Israel a atebodd ac a
ddywedodd, Yn ol dy air di, fy ar-

glwydd frenin, myfi a'r hyn oll sydd,

genyf ydym eiddot ti.

5 A'r cenadau a ddychwelasant,
ac a ddywedasant, Fel hyn yr jioci-

adroddodd Benhadad, gan ddywed-
yd, Er i mi anfon atat ti, gan ddy-
wedyd, Dy arian a'th aur, a'th

wragcdd,a'th fcibion,aroddi di i mi:
6 Eto jn nghylch y pryd hwn y

fory yr anfonaffy ngweision atat ti,

a hwy a chwiliant dy d di, a thai

dy weision: a phobpeth dymunol

18—20 ; ond bwriad Duw oedd cospi Israel

am eu gwrthgiliad a'u heilunaddoliacth. A
deuddeg brenin ar hufjain oydaff ef—mü.Û\ ar

dywysogion neu benaethiaid bychain ar wa-
lianol ardalocdd neu ddinasoedd yn Syria, y
rhai a dretliid ganddo cf. Ac a warchaeodd
ar Samaria—sef ar y ddinas frenhinol.

Adn. 2. Tr ddìnas] Lle yr oedd Ahab a*i

wr yn ymgadw, heb gynyg myned allan yn
erbyn y Syriaid.

Adn. 3. Dy arian a'th aur sydd eiddof fì]

Nid o gyfiawnder, ond trwy drais. Tybiai
Benhadad eu bod cystal ag yn ei fcddiant cf

eisioes, am y meddyliai nas gallai Ahab ei

wrthsefyll ef. Dy loragedd hefi/d—felly yr

oedd ganddo efamrai wragedd heblaw Jezebcl

;

ac yr oedd gwragedd y brenin a orchfygid yn
myned bob aiìiser yn eiddo i'r gorchfygwr.

Ä'th feibion f/lanaf—d'r rhai yi; oedd gan
Ahab ddeg a thriugain, 2 Bren. x. 1.

Adn, 4. A brenin Israel a atcbodd] I Ben-
liadad trwy ei genadau; Yn ol dy air di,fii

arghoydd frenin—yr wyf yn cydsynio à'tli

gais, i'm rhoddi fy hun a'm lieiddo dan deyrn-
ged i ti ; neu fod i mi ddal meddiant o íion-

ynt mewn ymddai'ostyngiad i ti, ac wrth dy
ewyllys.

Adn. 5, G. A'r cenadau a ddychiveìasanf]
At Ahab eilwaith gydag ail genadwri, ar ol

bod yn traddodi y genadwri uchod i BcnÌiadad.

Fel hyn yr ymadroddodd Ijcnhadad, iS'c.—
fel pe dywedasai, Er i mi o'r blaen hawlio nid
yn unig lywodraeth ar dy drysorau a'th wrag-
edd a'th blant, fel y darfu i ti fy ncall i, ond
hofyä feddiant gwirioneddii o honynt, ar yr
hyn y buaswn y pryd hyny y;i boddloni : eto

yn awr ni foddlonaf i wneuthur heddwch ar vr
ammodau hyny ; ond,yn chwancgol at dy diy-
sorau dymunolaf di, rhaid i mi gacl trysoràu
dv tceision neu ú\ ddciliaid hefvd ; âc nid

3m

yn dy olwg a gymerant hwy yn ou
dwylaw, ac a'i dygant ymaith.
7 Yna brenin Ìsrael a alwodd holl

henuriaid y wlad, ac a ddywedodd,
Gwybyddwch, atolwg, a gwelwch
mai ceisio drygioni y mae hwn : can-
ys efe a anfonodd ataf fi am fy
ngwragedd, ac am fy meibion, ac
am fy arian, ac am fy aur ; ac nis

gommeddais ef.

8 Yr holl henuriaid hefyd, a'r

holl bobl, a ddywedasant wrtho ef,

Na wrando, ac na cliytuna âg ef.

9 Am hyny y dywedodd efe wrth
genadau Beidiadad, Dywedwch i'm
harglwydd y brenin, Am yr hyn oll

yr anfonaist ti at dy was ar y cyntaf,
mi a'i gwnaf : ondni allaf wncuthur
y pcth liyn. A'r cenadau a acthant,
ac a ddygasant air iddo drachefn.

10 A Bcnhadad a anfoncdd ato cf,

ac a dd^'wedodd, Fel hyn y gwnelo
y duwiau i mi, ac fel hyn y chwan-

arhosaf ncs i chwi cn rlioddi i fyny i mi, eithr

danfonaf fy milwyr i'th ddinas crbyn y pryd
hwn y fory, i'w dwyn hwynt ymaith try
drais.

Adn. 7. Tna brenin Israel a ahrodd holl
hennriaid y wlad] Cyuifcr agocddynt yn
trigiannu yn y brifhlinas. (TWfhcfh mai ceisio

dryyioni y mae hicn—er iddo ffunntu hcdd-
wch ar ei gynygiad cyntaf, eto y mae yn am-
Iwg, oddiwrth ei ofvniadau cliwancgol, nad
yw efe yn bwriadu dim llai na'n hoUol ddi-
nystr ni oU ; canys efe a anfonodd afaffì am
fy ngwrafiedd, ^'c.—am fy eiddo pcrsonol i fy
liun ; ac nis yommeddais ef—caninteais iddo
ei gais, trwy gynyir yr ciíhlòf fi fy liun i fod
dan dcyrnged iddo. Gwelwn yma fod pcth
rhinwcdd yn aros fyth yn Ahab : tra nad oedd
Benhadad yn ceisio dim ond ciddo ncülduol
Ahab ei hun,e{ea gydsyniai â'i gais ; ond
pan yr aeth efe i hawíio eiddoei Aoò/ef hefyd,
ni chaniatäai efe hyny hcb cu cydsyniad hwy.
Adn. 8. Ä'a wrando, ac na chyùtna äg ef]

Canys yr oedd yn well gan yr íicnuriaid o'r

holl bob! bcryglu cu heiniocs me\\-n gwnli-
safiad yn erbyn Benliadad, na derbyn hcddwcli
ar y fath ammoílau.
Adn. 9. Am yr hyn oll yr anfonaisf ti at

dy was ar y cyntaf] ÌAewn i>erthvnas i'm
trysorau, fy ngwragcdd, a'm plant, adn. 3 ; mi
a'i gwnaf—ni a fyddwii dan deyrnged i ti ;

ond ni allaf wncitíhiir y pefh hyn—sefrhoddi
i fyny ciddo fy nciliaid hefyd, na gollwnií dy
weision di i'rddinas i'w hyspcilio, adn. 6.

Adn. 10. Fel hyn y gwneloy duwiau imi]
Scf dwyn mwy na mwy o felldithion arno, oîç

nad oedd ef yn dywedyd y gwir. Os byd ì

pridd Samaria ddigon' o ddyrneidiau—by-
gythiai falurio Samaria yn Ihrch, ac na bvdd-
ai yr holl Iwch hwnw ddim ond dyrnaid i bob
un o'i fihwr cf. tran mor luosoaf oe»:-ivnt.

^ m'
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egont, os bydd pridd Samaria ddi-

gon o ddyrneidiau i'r holl bobl sydd
i'm canlyn i.

11 A brenin Israel a atebodd ac a

ddywedodd, Dywedwcb. wrtho, Nac
ymffrostied yr bwn a wregyso ei

arfau, fel yr bwn sydd yn en dyosg.
12 Á pban glywodd efe y petb byn

(ac efe ynyfed, efe a'r brenbinoedd,
ynypebyll) efe a ddywedodd wrtb
ei weision, Ymosodwcb. A bwy a

ymosodasant yn erbyn y ddinas.

13 ^ Ac wele, rbyw broífwyd a

nesaodd at Abab brenin Israeî, ac

a ddywedodd, Fel byn y dywed yr

Arglwydd ; Oni welaist ti yr boll

dyrfa fawr bon ? wele, mi a'i rbodd-

af yn dy law di beddyw, fel y gwyp-
ocb mai myfì yîv yr Arglwydd.

14 Ac Abab a ddywedodd, Trwy
bwy ? Dywedodd yntau, Fel byn y
dywed yr Arglwydd ; Trwywr ieu-

ainc tywysogion y taleitbiau. Ac efe

Adn. 11. Dywedicch wrtho] Sef wrtli

Benhadad ymífrostgar, y ddiareb lion : Nac
ymffrostied yr hwn a lüregyso ei arfau—

i

fyned i'r rhyfel ; fel yr hion sydd yn eu dy-

osg—ar ol gorchfygu ei elynion. Fel pe dy-

wedasai, Nac ymffrostia cyn ennill y fuddug-

oliaeth ; canys y mae damweiniau rhyfel yn
ansicr.

Adn. 12. A phan glywodd efe y peth hyn]

Fod Ahab megys yn gwawdio ei heriad ym-
ffrostgaref; ac efe yn yfed—ac yn feddw,

gyda'i frenhinoedd cynghreiriol, er nad oedd

eto yn hanner dydd, adn. 16 ; efea ddywed-
odd wrth ei weision—am ymbarotoi i ymosod
ar y ddinas. A hwy a ymosodasant—neu, fel

y mae y Lladin yn ei ddarllen, ' a hwy a am-
gylchynasant y ddinas ;' canys nid oeddynt

eto wedi ymosod arni.

Adn. 13. Ac lüelerhÿw hroffwyd a nesaodd

at Ahab] Yn debygol nn o'r rliai a guddiasai

Obadiah mewn ogof, pen. xviii. 4 ; a thybia

Jarchi mai Michea mab Jimlah oedd efe,

pen. xxii. 8 ; er y barna ereill mai Elias neu

Eliseus ydoedd, wedi ymddyeithro. Fcl hyn

y dyìoed yr Arglioydd—yr hwn a addawai

roddi hollfyddinBenhadad yn llaw Ahab, fel

y cai efo nn prawf chwanegol mai Jeiíofa

oedd y Duw, ac nid Baal; ac íel y cospid

hefyd falclider Benhadad.

Adn. 14. Trwy bwy] Y dyry yr Arglwydd

y dyrfa fawr hon yn fy llaw i ? Trioy wr
ieuainc tywysogion y taleithiau—nid trwy

hen filwyr profcdig, ond trwy bcndcfigion ieu-

ainc tyncr a moetiius, y rhai na buont erioed

jnewn rhytcl ; fel yr ymddanghosai fod y fudd-

ugoliaeth yn hollol trwy ragluniaeth rasol

Duw, ac nid i gael ei phriodoli i ddewrder a

mednisrwydd yr offcrynau. Pwy a drefna y
fyddin 7—neu, fel y mae rhai yn deall y geir-

iau, ' pwv a ddechrcua y frwydr, ai hwy ynto

469

a ddywedodd, Pwy a drefna y fydd-

in ? Dywedodd yntau, Tydi.
15 Yna efe a gyfrifodd wr ieu-

ainc tywysogion y taleitbiau, ac yr
oeddynt yn cldau cant a deuddeg ar

bugain : ac ar eu bol bwynt efe a
gyfrifodd yr boll bobl, cwbl o feib-

ion Israel, yn saitb mil.

16 A bwy a aetbant allan ganol
dydd. A Benbadad oeàd yn yfed
yn feddw yn y pebyll, efo a'r bren-
binoedd, y deuddeg brenin ar bug-
ain oedd yn ei gynortbwyo ef.

17 A gwr ieuainc tywysogion y
taleitbiau a aetbant allan yn gyntaf

:

a Benbadad a anfonodd allan, a bwy
a fynegasant iddo, gan ddywedyd,
Daetb gwr allan o Samaria.

18 Ac efe a ddywedodd, Os am
beddwcb y daetbant allan, deliwcb
bwyntyn fyw ; ac os i ryfel y daetb-

ant allan, deliwcb bwynt yn fyvr.

19 Fellyyr aetbantbwy allan o'r

nyni? A ymosodwn ni arnynt hwy, neu a

arhoswn ni hyd oni tharawont hwy yn gyntaf?'

Ond y mae yn debycach mai yr ystyr yw,
' pwy a arioeinia y fyddin ?' Dywedodd yn-
taîi,' Tydi—y mae y proffwyd yn peri i Ahab
ddechreu, neu arwain y gwr ieuainc yn
mlaen, (1) I'w cefnogi hwynt i ymladd yn
fwy dewr yn mhresenoldeb eu brenin ; ac, (2) I

brofi a fyddai i Ahab ymddiried mor bell a

hyny yn ftyddlondeb Jehofa ?i peidio.

Adn. 15. Yna efe a gyfrifodd lor ieuaine

tywysogion y taleithiau] Sef y pendefigion

ieuainc a thyner, y rhai oeddynt yn 232 o

nifer ; ac ar eu hol hioynt efe a gyfrifodd
yr holl bobl—pawb ag oeddynt yn ninas Sam-
aria yn addas i ryfel ; cwbl o feibion Israel

—Saes. ' y cwbl o feibion Israel ;' yn saith

mil—yr un nifer a'r rhai ni phlygasent eu

.

gliniau i »aal, pen. xix. 18 ; a dywed Jarchi
mai y rhai hyny oeddynt.

Adn. 16. J. hwy a aethant allan ganol
dgdd] Pryd y gwyddent fod y Syriaid yn
ciniawa, os nid hefyd yn yfed i ormodedd, fel

yr oedd eu brenin a'i gynghreirwyr.
Adn. 17. A gwr ieuainc—a aethant allan

yn gyntaf] Yn f'yddin fechan ar eu penau eu
hunain, a'r saith mil ereill yn llu ar eu hol

hwynt, adn. 19.

Adn. 18. Os amheddwchy daethant allan]

I gynyg neu ddeisyf ammodau heddwch ; del-

iwchìtwyntynfyio—felygelliddeallrhywleth
trwyddynt am fwriad Ahab : ac os i ryfel y
daethant allan—y gorchymyn oedd yr un
peth, sef eu dal yri fyw, fel y gellid eu holi

cyn eu caethgludo neu eu lladd Yr oedd
Honhadad yn ei feddwdod yn gorchymyn yr
hyn oedd groes i holl ddeddfau rhyfel yn
mhlith pob cenedl, sef dal y rhai a ddeuent
i geisio hcddwch : ac ni wnaethai Ahab felly

â'r eiddo ef, adn. 2, 5, 11.
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ddinas, s^/gwr ieuainc tywysogion

y taleitliiau, a'r llu yr hwn oedd ar

eu hol hwynt.
20 A hwy a laddasant bawb ei

r ; a'r Syriaid a fFoisant, ac Israel

a'u herlidiodd hwynt: a Benhadad
brenin Syria a ddiangodd ar farch,

gyda'r gwi' raeirch.

21 A. breuin Israel a aeth allan,

ac a darawodd y meirch a'r cerbyd-
au, ac a laddodd y Syriaid â Uaddfa
fawr.
22 ^ A'r proffwyd a nesaodd at

freninlsrael,ac a ddywedodd wrtho,
Dos, ymgryfha, gwybydd hefyd, ac

edrych beth a wneîech ; canys yn
mhen y flwyddyn brenin Syria a

ddaw i fyny i'th erbyn di.

23 A gweision brenin Syria a
ddywedasant wrtho ef, Duwiau y
mynyddoedd yw eu duwiau hwynt,

Adn. 19. Felly yr aethant ìnoy allan o'r

ddinas] I ganol gwersyll y SjTÌaid.

Adn. 20. A ìiwy a laddasant hawb ei wr]
Yr liwn a ddaethai i ddal pob un o wr Ahab

;

ac felly Uaddasaut yn y fau 7,232 o wr Ben-
hadad. AW Syriaid affoisant—wrth welcd
cynifer o'u brodyr yn syrthio niogys ar un-
waith ; ac Israel a'u herlidiodd hicynt—fel

y byddai iddynt eu Uadd hwynt oll, neu
eu gyru allan o'r wlad. A Bcnìiadad—
a ddiangodd ar farch gyda'r gwijr nieirch

—rhwng dau o honynt, uieddai yr luddew
on, fel y byddai iddynt ofalu am dano yn ei

feddwdod.
Adn. 21. A brcnin Israel a aeth cdlan]

Yn nihellach yn ei erlyniad ar eu hol ; canys
diamau ei fod ef yn arwain ei fyddin o'r de
chre, yn ol cyfarwyddyd y proffwyd, adn. 11;
ac a darawodd y nieirch a'r cerbyduu—sef y
gwr ag oeddynt yn niarclio;j:aeth ar y nieirch

ac yn y cerbydau, gan dd}strywio y uieirch

a'r cerbydau hefyd; neu ynte eu cynieryd yn
yspail ; ac a laddodd y Syriaid ä lladdfa
fawr—fel hyn y dybenodd yniffrost balch
Benliadad ani y tro, trwy i'r Arglwydd eu
rhoddi hwynt yn llaw Ahab, adn. 13*; ac tel

hyn y niae Duw yn fynych yn gwneyd y naill

ddyn drwg yn ftrewyil i'r Uall

!

Adn. 22. A'rpròffwyd a nesaodd atfrenin
Israel] Sef yr un a grybwyllwyd o'rbhien,
adn. 13. Vos, yiììyryfha, "<c.-^ystyria beth
sydd yn angcnrheidioÌ i ti ci wneiithur me->vn
ftbrdd barotoad i wrthsefyll bwriadau pell-

achySyriaid; canysynrnhcn y jltcyddyn—
yn nechre mis Ebrill,'pryd y 'byildai Ìiren-

Ìiinoedd yn myned allau i ryfeì,' 2 Sam. xi.

1 ; brenin Syria a dduio ifyny i'th crbyn di—ac felly y bu, adn. 2G.
"

Adn. 23. Duwicni y mynyddoedd yio eu
duwiau hwynt] Nid òedd gan y CenÌiédloedd
yn y cyffredin un dybiaeth am Dduw uuiwr
nef a daear, eithr addolent dduwiau lleol ; a
chasglent mai un o dduwiau y mynyddoedd

am hyny trech fuant na ni : ond ym-
laddwn á Lwynt yn y gwastadedd,
a ni a'u gorthrechwn hwynt,

24 A gwna hyn ; Tyn ymaith y
brenhinoedd bob un o'i le, a gosod
gapteniaid yi\ eu lle hwynt.

25 Ehifa hefyd i ti lu, fel y llu a
gollaist, meiroh am feirch, a cher-

byd am gerbyd : a ni a ymladdwn â
hwynt yn y gwastad-t.ir, ac a'u gor-

threchwn hwynt. Ac efe a wran-
dawodd ar eu llais hwynt, ac a
wnaeth felly.

26 Ac yn mhen y flwyddyn Ben-
hadad a gyfrifodd y Syriaid, ac a
aeth i fyny i Apheo, i ryfela yn er-

byn Israel.

27 A meibion Israel a gyfrifwyd,
ac oeddynt oll yn bresenol, ac a
aethant i'w cyfarfod hwynt : a meib-
ion Israel a wersyllasant ar eu cyfer

oedd Duw Isracl, o herwydd iddynt glywed
ond odid mai ar fynydd Sinai y rhoddodd efe

y ddeddf i Israel, ac am y tro rhyfedd ar fyn-

ydd Carmel yn ddiweddar, a bod gan Israel

allorau i Dduw ar fynyddoedd a lleoedd uchel,

ac yn enwedig am fod y deml ar fynydd }ti

Jerusaiem, a bod Samaria hefyd ar fynydd, llo

y cawsent hwy cu baeddu yn ddiweddar. Ond
yndaddwn â hwynt yn y gwastadcdd—tyb-

ieut nad oedd gan Dduw neu dduwiau Israel

ddim awduidod mewn Ileoedd isel a gwastad,

ac am hyny y byddent hwy yn sicr o'u gor

threí hu Ìiwyut yno, yn cnwedig gan y cai cu

meircli a'u cerb) dau rhyfel fwy o fantais mewn
Ue gwastad. Nid oeddynt yn priodoli cu haf-

Iwydd i'w hesgeulusdra a'u meddwdod eu

hunain, nac i ddewTdcr yr Israeliaid, ond i

allu dwylol
; yr hwn yn wir oedd yn dra am-

Iwg yn y cyfan.

Adn.'24" Tyn ymaith y brenhinoedd bob

un o'i lc] Am uad oeddynt yn ddewrion nac

yn í'edrus ; neu tybieut mai y rhai hyn)' a

Ìiudasant y brenin i feddwi, cr nachweunych-
ent enwi liyny wrtho cf ; a yosod yupteniaid
yn cu ìlc hwynt—y rhai a yuiladdaut yu well

na'r breiihinuedd moethus hyny.
Adn. 25. lîhifa hcfyd i'ti'lu,fely Ihi a

gollaist].Qm\v^ fyddin o'r un nifer a'r fyddin

o'r blaen, o ran rhif y gwr, y meirch, a'r

cerbydau.

Adn. 26. Ac yn mhen i/ flwyddyn] Gwel
ar adn. 22 ; Btnhadad a gyfrifodd y Syriaid
—neu a lauwodd ei fvddin yu ol cynghor ei

weision, adn. 2.") ; ac a acth i fyny i Aphec—
dinas yn llwyth Aser, (gwel ar Jos xii. 18,)

ya ugogledd eithaf y wlad, Ile yr oedd gwas-

tadecìd niawr Galiîea, ac o ba le y gallai y
Syriaid gilio yn hawdd i'w gwlad eu huuain
os byddai raid.

Adn. 27. A mcibion Isracl a gyfrifwy(f\
Neu a gasglwyd yn nghyd ; ac ocddynt ollyn

brescnoi— hel) golli cymaiut ag un o'r 7,232, y
rhai a ducfnvduiw\ d vu \- frw\ dr o'r blaeu,

467
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hwynt, fel dwy ddeadell fechan o

eifr ; a'r Syriaid oedd yn llenwi y
wlad.

28
'íf
A gr i Dduw a nesaodd, ac

a lefarodd wrth frenin Israel, ac a

ddywcdodd, Fel hyn y dywed yr

Arglwydd ;
herwydd dywedyd o'r

Syriaid, Duw y mynydduedd t/w yr

Arglwydd, ac nid Duw y dyííryn-

oedd yw efe ; .am hyny y rhoddaf yr

hoU dyrfa fawr hon i'th law di, a

chwi a gewch wybod mai myfi yw yr

Arglwydd.
29 A hwy a wersyllasant y naill

ar gyfer y Uall saith niwrnod. Ac
ar yseithfed dyddy rhyfel a aeth

yn ngh^'d: a meibionlsrael a laddas-

ant o'r Syriaid ganmii o w^r traed

mewn un diwrnod.
30 A'r lleiU a fíbisant i Aphec,

i r ddinas; a'r mur a syrthiodd ar

adn. 15 ; üc a aethant i'w cyfarfod hioynt—

gan gael en cefiiogi gan goííadwriaeth am eu

Uwyddiant blaenorol, a gobaith ani help yn

luhellach gan Dduw. Fei dwy ddeaJellfech-

an èifr—y 232 gwr ieuainc oeddynt íel un

ddeadell, a'r 7,000 tel y Uall , tra yr oedd y
Öyriaià mor luosog fel ag i lenwi y v\ hid.

Adu. 28. A yr i Dduw] Sef y prottwyd

a anfonesid at Áhab o'r blaen, adn. 13, 22.

herioydddywedydo'r Syriaid, Duw y myn
yddoedd yw yr Arylwìjdd—yv hyn oedd yn

'gabledd âr ei lioUbresenoldeb ef, fel pe nas

galiai efe fod yn y dylfrynoedd hefyd ; ac ar

ei hoUaUuoyrwydd, fel pe nas gaUai waredu

ei bobl a díal âr ei elynion yn mhob rhyw

fan; am hyny rhoddàf yr hoU dyrfa fawr
hon i'th latv 'í/i—i'w gorchfygu a'u Ihadd, er

anrhydedd i'm priodoHaethau fy hun yn mysg

y Syriaid; a chwi a yewch wybod—hyMi
íiyny ar yr un pryd amlygu fy Nuwdod i'r

IsraeUaid hefyd.

Ádn. 29. A hioy a icersyUasant y naiU

ar cjyfer y UaU 'saith niwrnod] Y mae yn

hynod eu bod heb daro am gyhyd o amser

;

ond diclion fod Israel yn gwersyUu yr hoU

ddyddiau hyny ar ran o fynydd Libanus, yr

hwn oedd gerUaw, a bod y Syriaid yn ofni

ymosod arnynt vno am y rlieswm a nodwyd

ùdn. 23. Ac ar y seilhfeU dydd y rhyfel a

acthyn wjh/jd—trwy i feibion ísrael ond odid

fynod i láwr i'r gwastadeíUl. .4 nieibion Is-

rael a laddasanto'r Syriaid—y rbai oeddynt

oU wcdi eu taro gan ddychryn J)uw
;
yan mil

o wr traed nicwn un dixornod—\ì i gy-

maint ag un o wr Israel gael ei glwyfo ! Ac

onid oedd hyn yn profì i'r Syriaid a'r Lsrael-

iaid mai Jeiioi'A oedd Dduw ?

Adn. 30. A'r UeiU a ÿ'oisant i A^ìhec] Yr

lion oedd ddinas gaerog ar y gwastadedd

jiwnw ; a'r mur a syrlhiodd ar sailh mil ar

hugain—gan ladd y'rlian fwyaf o lionynt, a

chlwyfo y UeiU. Fe aliai i'r mur syrthio

' trwy wynt augherddol neu ddaeargryn.'

—

GiLL. Neu 'trwY hvrdd-bciriannau yr I.-j-

4Ü8

saith mil ar hugain o'r gwr a ad-

awsid : a Benhadad a ífôdd, ac a

ddaeth i'r ddinas o ystafell i ystafell.

31 % A'i weision a ddywedasant
wrtho, Wele yn a,wr, clywsom am
frenhinoedd t Israel, mai brenhin-

odd trugarog ydynt hwy : gosodwn,
atolwg, sachlian am ein llwynau,

a rhatfau am ein penau, ac awn at

frenin Israel ; oud odid efe a geidw
dy einiocs di.

32 Yno y gwregysasant sachlian

am eu Uwynau, a rhaffau am eu
penau, ac a ddaethant at frenin Is-

rael, ac a ddywedasant, Benhadad
dy was a ddywed, Atolwg gad i mi
fyw ! Dywedodd yntau, A ydyiu

efe eto yn fyw ? fy mrawd yiv

efe.

33 A'r gwr oedd yn dysgwyl yn
ddyfal n. ddeuai dim oddiwrtho ef,

raeliaid.'

—

Fatiìicií. Neu 'trwy weinidog-

aeth r.ug} lion.'— Poole. ' Diclion iddynt

ymnoddi uiown hen dr neu gastell, yr hwn
a syrthindd ar eu penau.'

—

Bootiiuoyd. Ond
os gadewir y lythyren ì^au allan o'r gair a gyf-

ieithir mur, fel y sylwa Kennicott, bydd
iddo arwyddo^oeí/if/er; ac felly yr ystyr yw,
i boethwynt syrthio arnyní oddiwrth yr Ar-
glwydd, yr hwn yr oedd yn angenrheidiol iddo

ddyfod allan ei lìun i amddiílyn ei allu a'i

awdurdod i weithredu hyd yn nod yn y gwas-

tadedd, fel ' l)uw y mynyddoedd a'r dyíti'yn-

oedd,' adn. 28. A Benhadad a ffôdd—o'r

naill ystafell i'r Uall tra y bu yn y didinas.

Adn. 31. Mai brenhinoedd truyaroy ydynt
hwy] Wrth y rhai a syrthient yn edifeiriol

i'w dwylaw : gosodwn, atolwg, sachUan am
ein Uioynau—i arwyddo ein galar am ein

hymosodiad diweddar ar Israel ; a rhaÿ'au am
ein penau—neu, fol y mae yr Arabaeg, * am
ein gyddfau,' yn arwydd o'n cydnabyddiad
ein bod yn haeddu ein crogi am yr ymgyrch
diaclios hwnw ; ond odid efe a yeidw dy eiîi-

ioes di—pan moIo y fath ymostyngiad edifeir-

iol ger ei fron. Dywedir i chwech o ddinas-

yddionCalais yniddwyn yn gyft'elyb wrth roddi

eu dinas i fyny, yri 1310, i Êdward II l.,

brenin Lloegr : gwel yr hanes gan Syr John
t'ro'issart.

Adn. 32. Benhadad dy tüas a ddywed,
Atolwy yad i ndfyw !] Ý fath gyfnewidiad
hynod, o uchder Uwyddianti ddyfnder trueni !

Ychydig yn ol yr oedd Ahab yn crefu am ei

fywyd ganddo ef, ar yr anunod o roddi ei dry-

sorau, ei wragedd, a'i blant i fyny iddo. Y
fath yw anwadalwch y cytiwr liwn, fel ag y gaU
ffon uwcliaf yr olwyn yn awr, fod yr isafyn

y man. A ydyw eje eío yn fyio ?—cauys

tybiai ei Ibd wedi ei gladdu dan fur y ddinas,

adn. 30. /// mraiod yw efe—nid yn unig

maddeuaf iddo fel gelyn, ond anrliydeddaf a

cliaraf ef fel brawd anwyl. Ond yr oedd hyn
yn fwy o llblineb pcchadurus yn Àhab, nng o

drugarcdd : g^^el ar adn. 42.
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ac a'/ cipiasant ar frys : ac a ddy-
wedasant, Dy frawd Bcnhadad. Dy-
wedodd yntau, Ewcli, dygwch ef.

Yna Bcnhadad a ddaeth allan ato

ef ; ac efe a barodd iddo ddyfod i

fyny i'r cerbyd.
34 A Benhadad a ddywedodd

wrtho, Y diuasoedda ddyg fy nhad
i oddiar dy dad di, a roddaf dra-

chefn ; a chai wneuthur heolydd i ti

yn Damascus, fel y gwnaeth fy nhad
yn Samaria. A dywedodd Ähah, Mi
a'th ollyngaf dan yr ammod hivn.

Felly efe a wnaeth gyfammod âg ef,

ac a'i gollyngodd ef ymaith.
35 ^[ A rhyAY r o feibion y

proffwydi a ddywedodd wrth ei gy-
mydog trwy air yr Arglwydd, Taro
fi, atolwg. A'r g\vr a wrthododd ei

daro ef.

36 Dywedodd yntau wrtho, O her-

wydd na wrandewaist ar lais yr Ar-
glwydd, wele, pan elech oddiwrth-
yf, llew a'th ladd di. Ac efe aaeth

Adn. 33. A'r gwr oedd yn dysgwyl yn
ddyfal a ddeuai dim oddiicrtho ef\ Rljyw
air, edrychiad, neu ymddygiad, a arwyddai
ddaioni ac arbediad bywyd i Bcnhadad ; ac aH
cipiasant ar frys—llyncasant ar unwaith ei

ddywediad, ' fy mrawd yw efe,' i wneyd defu-

ydd o hono o blaid eu meistr ; ac a ddìjiced-

asant, I)y frawd Benhadud—fel pe dywed-
asent, le, dy frawd yw efe, a'th luas hefyd

;

ac y mao mewn gwir edifeirwch yn crefu am
ei fywyd. Dygwch ef—dyg'^^ch fy anw}i
frawd ataf fi; ac efe a barodd iddo 'ddyfod i

fyny i'r cerbyd—i wneuthur cyfammod o
lieddwch.

Adn. 34. Y dinasoedd a ddyg fy nhad i

oddiar dy dad di] Neu dy henafiaid: gwel
ar pen. xv. 20 ; a roddaf drachefn—yn ol i

ti. A chai wncuthur heolydd i ti yn Da-
mascits—fy mhrifddinas i yn Syria

; fel y
gwnaeth fy nhad yn Samaria—dy brifddinás

dithau. Yr oedd hon yn fraint a í^'aniateid yn
fynych gan y naill gencdl i'r Uaìl, fel gwòbr
am ryw wasanaeth neiUduol, neu arwydd o

gyfeiilgarwch, neu ammod heddwch ; ac yn yr
heol}dd hyny caniateid iddynt gaiio yn mlaen
eu masnach a'u crefydd eu hunain mewn llon-

yddwch, er fod eu crefydd yn wahanol i gref-

ydd y wlad. Caniatawyd hyn i'r Yonesiaid
yn nhaleitliiau Jerusalcm yn amser Baldwin
II. ; i'r Genoaid yn Arcon, neu St. Jean
D'Acre ; ac i'r luddewon yn Llundain, megys
yr OldJeiory, &c., lleyr ooddyntyn caelbyw
yn eu ftbrdd eu hunain, heb i neb eu haflòn-

yddu. 3Ii d'lh ollyngaf dan yr ainniod
hion— i fyned yu fyw adref i Syria,am yrhyn
V cafodd Ahab achos i edifái-hau : awel ar
âdn. 42, 43.

Adn. 35. A rhgiu tor o feibion y projjf'-

%oydi\ Michea meddai yr luddewon, yrhwna
ddaethai at Ahah o'r bìacn, adn. 28, ' ii'r hwn

oddiwrtho ef, a llew a'i cyfarfu ef,

ac a'i lladdodd.
37 Yna efe a gafoddr arall, ac

a ddywedodd, Taro íi, atolwg. A'r
gr a'i tarawodd ef, gan ei daro a'i

archolli.

38 Felly y proffwyd a aeth ymaith,
ac a safodd o íiaen y brenin ar y
ffordd, ac aymddyeithrodd á lludw
ar ei wyneb.

39 A phan ddaethy brenin heibio,

efe a lefodd ar y brenin, ac a ddy-
wedodd, Dy was a aeth i ganol y
rhyfel, ac wele, g\vr a drôdd heibio,

ae a ddyg r ataf fi, ac a ddywed-
odd, Cadw y gr hwn : os gan golli

y cyll efe, yna y bydd dy einioes di

yn lle ei einioes ef, neu ti a deli

dalent o arian.

40 A thra yr oedd dy was yn ym-
droi ynia ac acw, efe a ddiangodd.
A breniu Israel a ddywedodd wrtiio,

Felly y hydd dy farn di ; ti a'i rhodd-
aist ar lawr.

yr oedd Ahab yn ei adnabod, adn 41 ; a ddy-
wedodd lorth ei gymydoy—wi-th un araU o

feibion y proffwydi, yr hwn a wyddai y pwys-
igrwydd o ufyddhau i orchymyn yr Arglwydd

;

Taro Ji—am y b\ ddai yn liawddach iddo
fyned at Ahab fel milwT arcliolledig nag fel

proífwyd. A'r gior a icrthododd ei daro ef—
am y tybiai mai cais afresymol oedd hyny, er

i'r Arglwydd ei orchymyn.
Adn. 30. O hcrin/dd na icrandewaist ar

lais yr Arglwydd\ Yr hwn a orchymynodd i

ti fy archoÚi i ; Ucw a'th ladd di—ac felly y
bu. Trwy y weithred arwyddocaol hon efe a
fwriadai ddangos i Ahab, meg}S y Ôbrüetiodd

y gr hwn ei fywyd am ^\rthod taro y prott-

wyd, ANcdi i'r Arglwydd orchymyn hyny

;

felly ei fod yntau wcdi tìbrÜetio ei fywyd am
na ìaddasai efe Benhadad, pan yr oedd yr Ar-
glw}dd w edi ei roddi ef yn ei law ef.

Adn. 37. Yna cfe a gafodd wrarall] Ond
odid un arall o feibion y pi-ott\vydi, yr hwn
oedd \\edi cael gwei-s oddiwrth anufydd-dod y
Uall. A'r gwr a'i tarawodd cf—yn debygol
ar ei wyneb, gan ei aixholli a'i waedu.
Adn. 38. Fellg y proÿ'wyd a aeth ymaith]

I gyfarfod àg Ahab ; ac a ymddyeithrodd á
Uudw ar ci wyneb—fel dyu mewn cytìwr ad-
fydus. Ond yn lle ajdwr, 'Uudw,' y mae
lloubigant ac ereill yn darllen aphed, 'rhwym-
yu,' neu ' gadach,' oddiwrth yr liwn y tiudda

y gair ephod, rhywboth wedi ei rwynio oddi-
amg}ich. Y mae amrai o'r cyfieithiadau ya
ei ddarlen, ' à gorchudd ar ei wyneb ;' ac fcily

y deallir ef gan y doctoriaid luddewig.
Adn. 39. Dy was a aeth i ganol y rhyfcl,

ç^'C.] IIyn oedd ddauuueg, trw}- ba un y dang-
hosai efe i Ahab ei gytìwr ei hun, fel yr ai-gy-

hoeddid ef o'i bechod a'i ynf} drwydd, fcì y
gwnaethai Natliau à Dafydd, 2"Sam." xii. l,&c.

Adn. 4U. A thra yr ocdd du was yn ym-
^ 409
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41 Ac cfe a frysiodd, ac a dynodd
ymaith y lludw oddiar ei wyneb : a
brenin Israel a'i hadnabu ef, mai
o'r proífwydi yr oedcl efe.

42 Ac efe a ddywedodd wrtho,
Fel hyn y dywed jr Argiwydd ; O
herwydd i ti ollwng ymaith o'th law

y gr a nodais i'w ddyfetha, dy
einioes di fydd yn lle ei einioes ef,

a'th bobl di yn ile ei bobl ef.

43 A brenin Israel a aeth i'w d
ei hun yn drist ac yn ddigUawn,
ac a ddaeth i Samaria.

PEOTOD XXI.
\ DYGWYDDODD ar ol y peth-
-^ au hyn, fod gwinllan gan Naboth
y Jezreeliad, yr hon oedd yn Jezreel,
wrth balas Ahab brenin Samaria.
2AcAhab a lefarodd wrth Nab-

oth gan ddywedyd, Dyro i mi dy
w inlian, fel y byddo hi i mi yn ardd
lysiau, canys y mae hi yn agos i'm
t i : a mi a roddaf i ti am dani hi
winllan^well na hi ; neu, os da fydd

droi yma ac acw] Mewn diofalwch, neu yn
cyflawni rhyw orchwylion ereiU ; efe a ddi-
angodd—seí' y gr a roddesid yn fy nghadwr-
aeth i dan y byg) thiad y byddai i nii fy hun
íforftetio fy einioes os gadawn iddo ddianc. A
brenin Israel a ddywedodd lortho—fel y dy-
wedasai Dafydd wrth Nathan, 2 Sam. xii. 5.

Felly y bydd dy farn di—neu dy farnedig-
aeth : ti a haeddit goUi dy einioes am adael
iddo ddianc. Ond ychydig a feddyliai Ahab
ei fod ynia yn cyhoeddi ei ddedfryd ei

Luu.
Adn. 41. Ac efe afrysiodd] I dynu ymaith

y gorchudd oddiar ei wyneb, adn. 38 ; a brenin
Israel aH hadnabu ef—ar ol cael mantais i

weled ei wyneb, yn gystal ag oddiwrth ei gyí-
archiad canlynoL

Adn. 42. Fel hyn y dywed yr Arghoydd]
Yr hwn a'm hanfonod'd i atat j-n y dûll íiwn ;

O herwydd i ti ollwng yinaith o'th law y gwr
a nodais i\o ddyfetha—sef Benhadad, yr hwn
gyda'i bobl a gablasant Dduw, adn. 28, pa
bechodoedd i'wgospi âmarwolaeth, Lef. xxiv.

16 ; dy einioes di fydd yn lle ei einioes ef—
yr hyn a gyflawnwyd yn mhen oddeutu tair

blynedd, pryd y lladdwyd Ahab gan y Syr-
iaid, pen. xxii. 34 ; a'th bobl di yn Lle 'ei bobl
ef—yv hyn a gyflawnwyd trwy law Iíazael,

2 Bren. viii. 12, a x. 32.

Adn. 43. A brenin Israel a aeth i'io d ei

hun] Neu tuaH d ei hun, yr hwn oedd yn
Samaria; yn drist—o herw'ydd y ddedfryd
angeuol hon arno ei hun a'i bobl ; ac yn ddig-
llawn—wrtli Michea am ei chyhoeddi, j^en.

xxii. 8._ Nid oes air o son am Ahab yntrist-
au am ei bechod, nac yn ddig wrtho ei hun nm
ei gyflawni. Fel hyn trüwjd holl luwen}'dd
ci fuddugoliactli ef vn alar

!
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genyt, rhoddaf i ti ei gwerth hi yn
arian.

3 A JSTaboth a ddywedodd wrth
Ahab, Na ato yr Arglwydd i mi
roddi trefdadaeth fy henafìaid i ti.

4 Ac Ahab a ddaeth i'w d yn
athrist ac yn ddigllawn, o herwydd
y gair a leiarasai Naboth y Jezreel-
iad wrtho ef ; canys efe a ddywed-
asai, Ni roddaf i ti drefdadaeth fy
henafiaid. Ac efe a orweddodd ar
ei wely, ac a drôdd ei wyneb ymaith,
ac ni fwytâi fara.

6 ^ Ond Jezebel ei wraig a ddaeth
ato ef, ac a ddywedodd wrtho, Pa-
ham y mae dy ysbryd mor athrist, ac
nad wyt yn bwyta bara ?

6 Ac efe a ddywedodd wrthi, O
herwydd i mi lefaru wrth Naboth y
Jezreeliad, a dywedydwrtho, Dyro
i mi dy winllan er arian ; neu, os
myni di, rhoddaf i ti winllan am
dani. Ac efea ddywedodd, Ni rodd-
af i ti fy ngwinllan.

7 A Jezebel ei wraig a ddy-

PEN. XXI. Adn. 1. Fod gwinllan gan
Naòoth] Yr hon oedd wedi disgyn iddo yn
etifeddiaeth oddiwrth ei henaíìaid ; wrth balas

Ahab—canys yr oedd ganddo ddau balas o

leiaf ; un yn Jezreel, a'r ílall yn ninas Samaria.
Adn. 2. Dyro i mi dy tüinllaìi] Y mae

cais Ahab yn ymddangos ar yr olwg gyntaf yn
dêg ac anrhydeddus : (1) Yr oedd hi yn agos

i balas Ahab
; (2) Yr oedd arno ei heisiau yn

ardd lysiaii at wasanaeth ei deulu ; neu, fe

allai, yn ardd flodau, i ymrodio ynddi ; ac,

(3) Yr oedd yn foddlon i roddi gwinllan well

am dani, neu ei phrynu am yr hyn a dalai.

Adn. 3. Na ato yr Arghoydd i mi roddi
trefdadaethfy henafiaid i ti] Yr hyn a fuas-

ai yn groes i'r gyfraith, Lef xxv. 23. Efe a

allasai ei gwerthu hyd y jubili ; ond myuai
Ahab gael meddiant parhaus o honi.

Adn.4. Ac Ahab a ddaeth i'w d ynathrist]
Am na chawsai winllan Naboth ; ac yn
ddigllon—am fod un o'i ddeiliaid ei hun wedi
gwrthod cais ei frenin. Ac efe a orweddodd
ar ei wely—yr oedd ei siomedigaeth mor fawr
nes yr aeth i'w wely, gan droi ei wyneb oddi-

wrth ba\\b ; ac ni fwytäi fara—fel plentyn
anfoddog wedi sori. Èr ei íbd yn frenin ar

ddeg rhan o ddeuddeg o hoU wlad ddymunol
Canaan, ac yn nieddu cyfueth y deyrnas, an-

rliydedd yr orsedd, a phleserau y llys wrth ci

ewyllys, eto ni wnai hyn oll mohono yn dded-
wydd, heb gael gwinllan Naboth !

Adn. 5. Ond Jezebel ei loraiy a ddaeth ato]

Ar ol cly\\ed gan rai o'r gweinidogion foJ

rhyw dristwch dirfawr wedi meddiannu cu
meistr, fel na fwytäai fel arferol.

Adn. 0. Ac (fc a ddgwcdodd îorthi] Yr
hoU athos o'i ohd, a'r modd y bu rhyngddo a

Nabotli.
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wedodd wrtho, Ydwyt ti yn awr yn
teyrnasn ar Israel ? cyfod, bwyta
fara, a llawenyched dy galon ; myfì

a roddaf i ti winllan Naboth y Jez-

reeliad.

8 Felly hi a ysgrifenodd lythyrau

yn enw Ahab, ac a'u seliodd â'i sêl

ef, ac a anfonodd y llythyrau at yr

henuriaid, ac at y penaethiaid oedd

yn ei ddinas yn trigo gyda liSraboth.

9 A hi a ysgrifenodd yn y llyth-

yrau, gan ddywedyd, Cyhoeddwch
ympryd, a gosodwch Naboth uwch-
ben y bobl.

10 Cyflewch liefyd ddau \vr, ofeib-

ion y fall, gyferbyn âg ef i dystiol-

aethu i'w erbyn ef, gan ddywedyd,
Tiageblaist Dduw a'r brenin. Ac
yna dygwch ef allan, a llabyddiwch
ef, fel y byddo efe marw.

11 A gwr ei ddinas, sef yr hen-
uriaid a'r penaethiaid, y rhai oedd
yn trigo yn ei ddinas ef, a wnaeth-
ant yn ol yr hyn a anfonasai Jeze-

bel atynt hwy, ac yn ol yr hyn oedd
ysgrifenedig yn y llythyrau a an-

fonasai hi atynt hwy.
12 Cyhoeddasant ympryd, a chyf-

Adn. 7. Ydioyt ti yn awr yn teyrnasu ar
Israel] Ac eto yn cael dy ddiystyru gan dy
ddeiliaid dy hun ! Ilyfi a roddaf i ti win-
llan Naboth— nac ymflina mwyach yn ei

chylch hi, eithr gad yr achos yn fy llaw i : mi
a fynaf y winllan yn eiddo i ti, íieb i ti orfod

ei phrynu, na rhoddi un arall yn ei lle.

Adn. 8. Felly hi a ysgrifenodd lythyrau
yn enw AhaU] Gan gymeryd arni ei fod ef

yn rhy afiach iV hysgrifenu ei hun ; ac ahi
seliodd â'i sêl ef—i roddi awdurdod brenhinol
iddynt ; ac a anfonodd y llythyrau at yr
henuriaid—a'r prif swyddogion ereill yn ninas
Jezreel, lle yr oedd Naboth yn byw.
Adn. 9. Cyhoeddwch ympryd] Fel pe bu-

asai Naboth wedi cyflawni rhyw bechod ma'O'r

yn Jezreel, yr hwn oedd yn debyg o dynu
barn Duw ar y ddinas a'r wlad, onid ymos-
tyngid yn ddioed o'i herwydd ; a gosòdwch
Nahoth uwchben y bohl—i sefyll ar esgyn-
la\5T uchel yn y llys, fel y gallai pawb ei el-
ed ef yn amser ei brawf, a chlywed beth a
ddywedid o'i blaid neu yn ei erbyn.
Adn. 10. Cyflewch heýyd ddàu wr ofeib-

ion y fall gyferhyn âg ef] Ar yr esgynìawr.
Rhaid y gwyddai y swyddogion mai dyfais
oedd hyn i gymeryd ymaith fywyd Naboth ar
gam, pan yr oeddynt i osod dau ádyn diwerth
a drygionus fel hyn i dyngu anudon yn ei er-

byn ef am wobr. Ti'a geblaist Ddim a'r
brenin—am gablu I?uw, yr oedd efe i farw,
Lef. xxiv. 16 ; ac am gablu y brenin, yr oedd
ei feddiannau i gael eu ffbrffetio i'r brenin, vr
hyn oedd amcan Jezebel. Ac yna dygwch cf
allan—o'r ddinas, i'w labyddio i farolaeth.

leasant Naboth uwchben y bobl.
1

3

A dau r, o feibion y fall, a
ddaethant, ac a eisteddasant ar ei

gyfer ef : a gwr y fall a dystiolaeth-
asant yn ei erbyn ef, sef yn erbyn
ISraboth, gerbron y bobl, gan ddy-
wedyd, Naboth a gablodd Ddaw a'r

brenin. Yna hwy a'i dygasant ef

allan o'r ddinas, ac a'i llabyddiasant
ef â meini, fel y bu efe farw.

14 Yna yr anfonasant hwy at

Jezebel, gan ddywedyd, ÎSTaboth a
labyddiwyd, ac a fu farw.

15 Aphanglybu Jezebel labydd-
io JSTaboth, a'i farw, Jezebel a ddy-
wedodd wrth Ahab, Cyfod, per-
chenoga winllan ÜSíaboth y Jezreel-
iad, yr hwn a wrthododd ei rhoddi
i ti er arian ; canys nid byw Naboth,
eithr marw yw.

16 A phan glybu Ahab farw
Naboth, Ahab a gyfododd i fyned i

waeredi winllan Naboth y Jezreel-
iad, i gymeryd meddiant ynddi.

17 A gair jr Arglwydd a ddaeth
atElias y Thesbiad, gan ddywedyd,

18 Cyfod, dos i waered i gyfarfod
Ahab brenin Israel, yr hwn sydd

Adn. 11, 12. A gwr ei ddinas—a wnaeth'
ant yn ol yr hyn a anfonasai Jezebcl] Yr
hyn nid yw yn rhyfedd, pan yr ystyriom eu
bod wedi bwrw ymaith ofn Duw, ac ymgalcdu
mewn eilunaddoliaeth, ac ymwerthu i gvf.
lawni pob drygioni ; ac y mae yn debyg na
feiddient anuíyddhau i orchymyn Jezebel, yr
hon y gwyddent ei bod yn llywodraethu Ahâb
yn. mhob peth, rliag iddynt hwythau gael eu
Ìladd am wi-thod Uadd Naboth.

Adn. 13. feihion y fall] Neu ' feibion

Belialf gwel ar Deut. xiii. 13 ; a'í Uahydd-
iasant ef â meini—a'i feibion hefyd, (2 Bren.
ix. 2G,) fel na byddai i neb o honynt ddial
gwaed eu tad, na hawlio ei etifeddiaeth ef
mwyach.
Adn. 14. Yna yr anfonasant htcy afJc-

zebel] Y hon y gwyddent mai ei djiais hi }-n

unig oedd ei ladd ef, ac y byddai yn dda gan-
ddi glywed y newydd, gan fod Naboth, fel y
meddylia rhai, yn un o'r ' saith mil na phlyg-
asent eu gliniau i Baal,' pen. xix. 18.

Adn. 15. Cyfod] Oddiar dy wely
; per-

chenoga winllan Naboth—yr hon, er iddo ef
wrthod ei gwerthu i ti, sydd yn awr yn eiddot
ti trwy flbrftet.

Adn. 16. Ahah a gyfododd] I R-ned ì gy-
raeryd meddiant o'r winllan, a'i dywysogiòn
gydag ef, 2 Bren. ix. 25.

Adn. 17. A gair yr Arghcydd a ddaeth at
Elias] Yr hwn a fuasai yn liyflbrddi Eliseus
ond odid j-n anialwch Damascus ara fwy na
blwydd)-n, tra y bu Ahab yn rhyfela ddwy-
waith â'r Syriaid : gwel ar pen. xx. 22.

Adn. 18. Yr hivn sydd yn Samaria] Yn
471
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yn Samaria : wele efe yn ngwinllan
ISTaboth, yr hon yr aeth efe i waered
iddi i'w meddiannn.

19 A llefara wrtho ef, gan ddy-

wedyd, Fel hyn y dj^'wed. yr Ar-
glwydd, A lleddaist ti, ac a feddien-

naist hefyd ? Llefara hefyd wrtho
ef, gan ddywedyd, Fel hyn y dywed
yr Ârglwydd, Yny fanlie j^llyfodd

y cn waed ISTaboth, y llyfy cn dy
waed dithau hefyd.
20 A dywedodd Ahab wrthElias,

A gefaist ti fì, O fy ngelyn ?_ Dy-
wcdodd yntau, Cefais : oblegid i ti

ymwerthu i wneuthur yr hyn sydd
'ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd.

21 'Wele fì yn dwyn drwg arnat

ti, a mi a dynafymaith dy hiliogaeth

di, ac a doraf oddiwrth Ahab yr

hwn a biso ar bared, y gwarchä-
edig hefyd, a'r gweddiUedig yn
Israel

:

22 A mi a wnaf dyd di fel t Je-

roboam mab Nebat, ac fel t Baasa

frenin ar y -wlad liòno ; wéle efe yn ngwinllan

NahotJL—yn Jezreel ; neu yn hytrach, ' efe a

fydd ynddi erbyn yr âi di yno.'

Adn. 19. Aleddaist ti, ac a feddiennaist

hefyd ?] Sef Uadd Naboth ddiniwed ; ac, yn

llè edifarhau am ei drosedd, meddiannu ei

winllan ef hefyd trwy drais ! Y mae Duw yn

<ryfiawn yn priodoli gweithred Jezebel a'r

Jezreeliaid i Ahab, am mai ei drachwant ef a

fu yr achos o honi, ac am iddo gydsynio â hi

trw frymeryd meddiant o'r winilan. Yìi y
fan lle y lìyfodd y cn waed Naboth—ar
"ol iddo 'gael 'ei dyallt ar y ddaear trwy ei

labyddio ; y llyfy cwn dy waed dithau hefyd

—ÿr hyn a gýfla^rawyd, pen. xxii. 38. Ond
gan mai yn Samaria, ac nid yn Jczreel, y Uyf-

odd V cn waed Ahab, myn rhài gyfieithu y
wreiddiol, ' vn yr im modda^ y llyfodd y c\vn

waed Nabot'h,' &c. Neu fe allai fod y bygyth-

iad ar y cyntaf yn golygu i hyny gymeryd lle

ar Ahab yn yr un fan ; ond trwy i Alia'> ym-
ostwng gerbron yr Arglwydd, trosglwyddwyd

y gosj) oddiwrtho ef ar ei fab, fel y dywedir yn

adn. 29, yr liwn y bwriwyd ei gelan i randir

maes Naboth y Jezreeliad, 2 Bren. ix. 25, 20.

Adn. 20. A yefaist ti fi, O fy nyelyn 9]

Felly yr oedd Áhab yn cyfrif Elias, am ei fod

yn cyiioeddi bygythion arno o herwydd ci

Ìbechôdau. Cefai's—a chefais di yn awr yn

fwy o bechadu'r nag oeddit ar ben Carmel, pan

y cyfarfuasom o'r blaen ; ohleyid i ti ym-

wer'thu i wneulhur yr hyn sydd ddnoy—gan
chwaneiíu llofruddiaeth a lladrad at dy eilun

addoliacth a'tli bechodau ereill. Yr wytwedi

l)ollol ymroddi i fod yn gaethwas i ddiafol, fel

y mac yr hwn a'i gwertiiodd ei hunan i arall

yn hoUol dan ei awdui-dod ef.

Adn. 21. WeUfi, yn dioyn drwg arnat it]

Ilyn a ddywed yr Argh^ydd wrth Ahab trwy

EÌias ; ami a dynaf ymaith d.y lùlioyaeth di

4T2

mab Ahiah, o herwydd y digter
trwy yr hwn y^m digiaist, ac y
gwnaethost i Israel bechu.

23 Am Jezebel hefyd y llefarodd
yr Arglwydd, gan ddywedyd, Y
c\vn a fwyty Jezebel wrth fur Jez-
reel.

24 Y cn a fwyty yr hwn a fyddo
marw o'r eiddo Ahab yn y ddinas :

a'r hwn a fyddo marw yn y maes a
fwyty adar y nefoedd.

25 *[[ Diau na bu 7ieh fel Ahab,
yr hwn a ymwerthodd i wneuthur
drwg yn ngolwg yr Arglwydd : o
herwydd Jezebel ei wraig a'i han-
nogai ef.

26 Ac efe a wnaeth yn fíìaidd

iawn, gan fyned ar ol delwau, yn
ol yr hyn oll a wnaeth yr Amoriaid,
y rhai a yrodd yr Arglwydd allan o
flaen meibion Israel.

27 A phan glybu Ahab y geiriau
hyn, efe a rwygodd ei ddilíad, ac
a osododd sachlian am ei gnawd,

—sef ei ddeg mab a thriugain ef, neu bob
gwryw, 2 Bren, x. 7 ', y gwarchäedig—gwel
ar pen. xiv. 10.

Adn. 22. Fel t Jeroboam] Gwel ar pen.

XV. 29 ; ac fel t Baasa—sef eu lladd hwynt
oU, pen. xvi. 11 ; o herwyddy digter trwy yr
hwn y''m digiaist—sef ei eiiunaddoliaetíi, ei

lofruddiaeth, a'i drais ; ac y gwnaethost i Is-

rael bechu—trwy eu gorfodi i eilunaddoli, a

rhoddi o'u blaen siamplau o greulondeb a

gorthrwm.
Adn. 23. Ycn afwyty JezebeT\ Yr hyn

hefyd a gyflawnwyd, 2 Bren. ix. 36.

Adn. 24. Yr hwn a fyddo marw o'r ciddo

Ahah] Ni chaent eu claddu, eithr eu bwyta
gan gn ac adar : gwel ar pen. xiv. 11.

Adn. 2.5. Diau na hu neb fel Ahah] Yn
mhlith holl frenhinoedd Israeí a fuasent o'i

flaen ef Jezebel ei wraig a'i hannogqi ef—
enwir iiyn nid i'w ddieuogi ef, ond i fwyhau
ei bechod. Yr ocdd ef ei hun wedi ymwerthu
i wneyd drwg, a gwrandawai ar lais ei wraig i

wneyd mwy fyth o ddrwg.

Adn. 2G. Yr Amoriaid] Yn cael eu rlioddi

yma am holl gyn-drigolion eilunaddolgar Ca-

naan : gwel ar Gen. xv. 16.

Adn. 27. A phan glyhu Ahah y geiriau

hyìi] Y bygythion dychrynllyd yn adn. 21

—

24 ; efe a rwygodd ei ddillad—yr hyn ocdd

arwydd cyffredin o wir alar; ac a osododd
sachlian am ei gnawd—yn brawf o'i hunan-
fíìoiddiad ; ac a ymprydiodd—gan gj^studdio

ei gorff" er lles ei enaid ; ac a orweddodd
mewn sachlian—dros y nos, gan roddi y prawf
llawnaf, gellid meddwi, fod ei cdifeirwch yn
wirioneddol ; ac a yerddodd yn araf—' bob

yn gam.'

—

Cill. ' Yn droodnoeth.'

—

Cii.'YN-

"mek ; ac felly y Galdeaeg, y Syriaeg, a'r

Arahaeg. ' Ý'n alarus.'— Bootiijìovi>. 'Yn
bcn-iscí.'

—

Geddes. ' Dan riddfan.'—Hou-
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ac a ympryd.iodd., ac a orweddodd
mewn sachlian, ac a gerddodd yn
araf.

28 A gair yr Arglwydd a ddaetli

at Elias y Thesbiad, gan ddywedyd,
29 Oni weli di fel yr ymostwng

Ahab ger fy mron.P am iddo ymos-
twn^ ger íy mron i, ni ddygaf y
drwg yn ei ddyddiau ef; ond yn
nyddiau ei fab ef y dygaf y drwg
ar ei d ef.

PEJSTNOD XXII.

ABUAISÍT yn aros dair blynedd
heb Yjfoì rhwng Syria aclsrael.

2 Acj'ny dr^^-dedd flwyddyn, Je-

hosaphat brenin Juda a ddaeth i

waered at frenin IsraeL

BiG.UsT. ' Y mae byn oll yn profi'fod edifeir-

wch Aliab yn un gwirioneddol ; ac y mae
cymeradwyad Duw o hono yn ei osod tuhwnt
i amheuaeth.'

—

Claure.
Adn. 28. A f/air yr Arglwydd a ddaeth at

Elias\ Wedi iddo ymadael âg Ahab, ac ar ol

bod Ahab am ryw yspaid yn }'r agwedd alar-

us uchod.

Adn. 29. Oni weli di fel yr ymostwng
Ahab ger fy mron ?] Er fe allai na pharha-

odd ei ymostyngiad ef hyd ddiwedd ei oes, eto,

fel y dywed yr luddewon, yr oedd ef yn ym-
ostyngiad gwirioneddol, ac o ganlyniad yn
foddhaol gan Dduw. A7n iddo ymostwng ger

fy mron i, ni ddygafy drwgyn ei ddyddiau
ef~aT ei wraig a'i feibion ; ond yn nyddiau
cifah efy dygafy drwg ar ei dy ef—felly

gwobrwywyd ymostyngiad Ahab âg arbediad

hollol o'r gosp iddo ef tra y bu byw, ac âg
oediad o'r gosp i'w d ef hefyd : gv.'el isod.

Adfeddyliadau.— Er i Ahab roddi am
dano wisg allanol dyn edifeiriol, nid ydym yn
ei gael ef yn dwyn unrhyw un o ffrwytliau

gwir edifeirwch : ])a fodd gau hyny y darfu i

Dduw, yr hwn sydd yn chwilio y galon,'ac nas
goUir ei dwyllo àg ymddanghosiad allanol, gy-
meryd sylw o'r fath edifeirwch, ac mewn can-

lyniad i hyny alw yn ol, mewn rhan o leiaf, y
ddedfryd a gyhoeddasai efe yn erbyn Ahab ?

Dywed rhai, mewn atebiad, fod gan Dvluw y
fath barch i wir edifeirwch a diw}giad, nes y
mae yn foddlon i wobrwyo hyd yn nod y rhith

hono. Oûd nid yw yr atebiad hwn yn cyd-
weddu yn dda â phurdeb a santeiddrwydd
Duw ; ac am hyny byddai yn fwy cyson i ni

feddwl fod edifeirwch Ahab y pryd hyn yn un
gwirioneddol, er yn anmherffaith, a'i dristwcli

yn un cywir, er nad o hir barliad ; a phe bu-
asai efe yn parhau yn ei benderfyniadau da,

yr arbedíisai Duw ef nid yn unig rhag cosp
dymhorol, ond hefyd rhag y gosp dragwyddol
ag ydoedd ddyledus i'w bechodau. Y mae
hyn, modd bynag, yn anghraifft o ahfeidrol

ddaioni Duw tuag at y pechadur mwyaf, pau
y mae yn ymostwng ger ei fron ef ; a gallwn
gasglu oddirma, er ein mawr gysur, os darfu

3x

3 (A breiiin Israel a ddywedodd
wrth ei weision, Oni wyddoch mai
eiddo ni yiv Ramoth-Gilead, a'n hod
ni yn tewi, heb ei dwyn hi o law
Syria ?)

4 Ac efe a ddywedodd wrth Je-
hosaphat, A âi di gyda mi i ryfel i

Samoth-Gilead? A Jehosaphat a
ddywedodd wrth frenin Israel, Yr
ydwyf fi fel tithau, fy mhobl i fel dy
bobl dithau, fy meirch i fel dy feirch
dithau.

5 Jehosaphat hefyd a ddywedodd
wrth frenin Israel, Ýmgynghora, at-

olwg, heddyw â gair yr Arglwydd. ,

6 Yna brenin Israel a gasglodd y
proffwydi, yn nghylch pedwar cant
o wr, ac a ddywedodd wrthynt, A

i edifeirwch Ahab heddychu yr Arglwydd am
amser, am fod peth cywirdeb ynddo, er nad
oedd ond o fyr barhad ; y bydd i'r rhai a
edifarhant â'u hoU galon, ac a barhant yn eu
hedifeir^^ch, dderbyn yn ddifeth, oddi\\Tth
drugaredd Duw, faddeuant llwyr o'u holl bech-
odau. Gwel Calmet ac Ostervald.

PEN. XXIL Adn. 1. A buant yn aros
dair blynedd] Ar ol gwneyd cyfammod o
heddwch rhwn-,' Aliab a Denhad'ad, pen. ii.
3-i ; heb ryfel rhwny Syria ac Israel—y mae
yn debyg fod Ramoth-Gilead, yn ol y cyfam-
mod hwnM', i gael ei d}-chwelyd i Israel'; onj
gan na wnaed hyny, ffurfiodd Ahab gynghrair
â Jnda i'w chymeryd hi trwy drais.

Adn. 2. Jehosaphat brenin Juda a ddaeth
i waered at frenín Israel] Ymweliad hedd-
ychol a chyfeillgar oedd \\yra, neu o leiaf i

wneyd heddwch, adn. 44 ; ac fe aUai mai y
pryd hyn y cytunwyd i fab Jehosaphat briodi
m.erch Ahab, 2 Brèn. viii. 18 ; yr hyn oedd
yn feius iawn o du brenin Jùda, "prvd y
gwyddai mai eilunaddolwyr hollol oedci hoild Ahab, er ei fod ef ei hiin wcdi vmostwng
gerbron yr Arglwydd, pen. xxi. 29.

'

Adn. 3- A brenin Israel a ddywedodd
icrfh ei wcision] Sef wrth ei bendeíigion a'i

lyswyr, a hyny oud odid cyn i frenin Juda
ddyfüd ato. Òni wyddoch mai eîddo ni yio
Ramoth-Gilead—trv.y hawl gwTeiddiol od'di-

wrth Dduw, ac hefyd yn ol"y cyfammod a
wuaed â Benliadad, pen! xs. 34.
Adn. 4. A âi di gyda mi i ryfel iRamoth-

Gilead] I'w chymeryd hi oddi'ar y Svriaid ?

A Jehosaphat a ddywcdodd—a gvds^niodd
yn y fan à chais Ahab, gan addaw y byddai ef
a'i íilwyr oU, yn wr traed a gwÿr "mèirch, î^t^^
wasanaeth Ahab yn yr ymgyrchhwnw, fel pe
buasent eiddo iddo ef eí hun.
Adn. 5. Ymgynghora, atolwq, heddmc â

gair yr Arglwydd] Trwy ryw 'broffwyd, fel

y gwypom feddwl Duw ar y pen hwnj a pha
Ìwyddiant a aUwn ei ddysgwyl.
Adn. 6. Yna breniiì ìsracl a gasgìodd y

profu'ydi, yn nghyîch pedwar cant] Y ma'e
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âf fi yn erbyn Ramoth-Gilead i ryfel,

neu a beidiaf fi? Dywedasant liwy-

tbau, Dos i fyny; cajiys yr Ar-

glwydd a'i dyry hi ynllaw y bremn.

7 A Jebosapliat a ddywedodd,

Onid ocs yma iin profFwyd i'r Ar-

glwydd mwyach, fel yr ymgyng-
horem âg ef?

8 A brenin Israel a ddywedodd

wrth Jehosapbat, Ymaeetonn gr
trwy yr hwn y gallem ymgynghori

á'r Arglwydd : eithr cas yw genyf

fi ef ; canys ni phrofifwyda efe i mi

ddaioni, namyn drygioni, Michea

mab Jimlah yw efe. A dywedodd
Jehosaphat, Na ddyweded y brenm
felly.

9 Yna brenin Israel a alwodd ar

•un o'i ystafellyddion, ac a ddyy/ed-

odd, Prysura yma Michea mab
Jimlah.

10 A brenin Israel a Jehosaphat

brenin Juda oeddynt yn eistedd bob

un ar ei deyrn-gadair, wedi gwisgo

eu hrenhinol wisgoedd, mewn llan-

ar projwydi.

erch îvrtli ddrws porth Samaria ; a'r

holl broff'wydi oedd yn proffwydo
ger eu bron hwynt.

11 A Zedeciah mab Cenaanah a
wnaeth iddo gyrn heiyrn ; ac efo a

,

ddywedodd, Fel hyn y dywedodd
yr Arglwydd, A'r rhai hyn y corni

di y Syriaid, nes i ti eu difa

hwynt.
12 A'r holl broff'wydi oedd yn

profFwydo fel hyn, gan ddywedyd,
Dos i fyny i Ramoth-Gilead, a

llwydda : cp^nys yr Arglwydd a'^

dyry hi ynllaw y brenin.

13 A'r genad a aethai i alw Mi-
chea a lefarodd wrtho ef, gan
ddywedyd, Wele yn awr eiriau y
proffwydi yn unair yn dda i'r bren-
in : bydded, atolwg, dy air dithau
fel gair un o honynt, a dywed j
goraf.

14 A dywedodd Michea, Fel mai
byw yr Arglwydd, yr hyn a ddy-
wedo yr Arglwydd wrthyf, hyny a
lefaraf fi.

yn debyg xíis.\proffwydiy Uwynioeddj rhai

hyn y rhai niladdwYd gyda phroífwydi Baal,

pen. xviii. 19, 40. A úffi yn erbyn Bnmoth-

Gilead—a gvnghorwch cliwi, fel proffwydi, i

mi fyned i rfel, nen beidio? Dos ifyny—
yn ei herbyn ; canys yr Arfjlwydd a'i dyry

hi yn llaw y brem?i—cjmerent arnynt ateb

yn enwyr Ârglwydd, felytwylhd Jehosaphat,

ond'jodici yn ol cyfarwyddyd Ahab, i feddwl yn

dda am y rhyfel.

Adn. *7. Onid oes yma nn proffwyd ir

Aralwydd mioyach] Saes. 'heblaw y rhai

hyn ?'
' Nid oedd Jehosaphat yn hollol wadu

fod y rhai hyn yn broiîwydi i'r Arglwydd, er

fod vnddo beth amheuaeth a oeddynt hwy

wedi" eu dwyfol ysbrydoli â gwybodaeth sicr o

bethau i ddyfod ; ac am hyny efe a chwen-

nychai wybod a oedd yno neb arall trwy yr

hwn y gallent dderbyn cliwaneg o foddlon-

rwydd. ^ ,

Adn. 8. Ymae eto un ywr trioy yr hion y
gallem ymgynr/hori (Tr Àrylwydd] Yr oedd

amrai ar h'yd v wlad, ond un oodd yno wrth

law, sef Micheá mab Jimlah. l^ithr cas yw

aemiffi e/—tybia yr luddewon mai hwn oedd

y próffwyd a fygythiodd Ahab am ollwng Ben-

hadad lieb ci (ìdyfetha, i)en. xx. 35—43;

caìiys nijjhrofwyda efe imiddaiom, namyn

drygioni—garí id'do broffwydo drwg i Ahab y

nrýd hyny, ni choeliai ef y proff'wydai efe dda

iddo mwyach ; ac yn lle ci gasâu ei hun am

ei bcchod, efe a gasáai y proffwyd am ei broff-

wydoliaeth. Na ddyweded y bremn felly—

dy fod yn ei fjasâu ; canys dylai proffwyd yr

Arglwydd ga'el ei wrando a'i barchu pa beth

bynag a ddyweda, gan mai oddiwrth Dduw y

mae ei genadwri, ac nid oddiwrtho ei hun.

Adn. 9. Frysurayma Micheä] Gwyddai
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Ahab pa le yr oedd Michea ; ac y mae yn
dobygol ei fod yn s'archaror ganddo yn Sam •

aria, o herwydd iddo broíîwydo drwg iddo ef

dair blynedd cyn hyn, am arbed Benhadad :

gwel ar adn. 26.

Adn. 10. Yn eistedd hob un ar ei deyrn-
gadair] Mewn rhwysg a gwychder brenhinol

;

mcion üanerch îurth ddrics porth Samaria—
lle yr arferid cynal llys barn ; a'r holl broff-

luy'di—y pedwar cant a grybwyllwyd adn. 6 ;

oedd yn profioydo ger eu bron—yn parhau
i'w hannog i fyned yn erbyn Ramoth -Gilead.

Adn. 11. ^ Zedeciahmah Cenaanah] Un
o'r 400 gau-broffwydi hyny ond odid ; a
lonaeth iddo gyrn heiyrn—yn arwydd-lun-
iau nerth a buddugoliaeth y ddau frenin

hyn. A'r rhai hyn y corni di y Syriaid—
gan nid yn unig ennill Ramoth-Gilead o'u

meddiant hwy, ond hefyd eu llwyr ddyfetha.

Mcwn efelychiad i arfcriad gwir broffwydi yr
Arglwydd y gwnai Zedeciah hyn, a cliymerai

yntau arno mai yr Arglwydd a orchymynodd
iddo : gwel Jer. xxvii. 2, a Zec. i. 18—24.

7\dn. 12. A'r holl broffwydi] A ddywed-
ent yr un peth mewn geiriau, ag a ddywedasai
Zedeciah trwy arwyddion.

Adn. 13. A'r genad a aethaii alw 3Iiehea
a lefarodd wrtho ef] Ar hyd y ffordd wrth
ddyfod i wyddfod Aliab. Wele yn aior eiriau

yproffwydiyn unair yn dda i'r brenin—

y

maent oll yn ei annog ef i fyned yn erbyn y
ddinas, ac oll yn proffwydo llwyddiant a budd-
ugoliaeth iddo. Bydded, atolwg, dy air
dithauýel gair un—ncu ' bob un o honynt ;'

a dyioed y goraf—er cysur i'r brenin, ac er

daioni, a rliyddhad o garchar, i ti dy hun.
j\dn. 14. Felmai hyw yr Arcjlioydd] Efe

a dyngai i Jeiiofa, y Duw byw, yr hwn yr
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15 % Felly eíe a ddaetli at y bren-
in. A'r breniu a ddywedodd wrtho,
Michea, a awn ni i ryf'el yu erbyu
Ramoth-Gilead, ai peidio ? Dy-
wedodd yutau wrtho, Dos i fyny, a
llwydda : canys yr Arglwydd a'/

dyry Ìlì yn llaw y brenin.
16 A'r breniu a ddywedodd wrtho,

Pa saw^l gwaith y'th dynghedaf di,

na ddywedech wrthyf oud gwirion-
edd yn enw yr Arglwydd ?

17 Ac efe a ddyAvedodd, Gwelais
holl Israel ar wasgar ar hyd y myu-
yddoedd, fel defaid ui hyddai iddynt
îugail. A dywedodd yr Arglwydd,
Nid oes feistr arnynt hwy ; dychwel-

ystyriai efe yn uwch Brenin na'r ddau ag yr
oedd yn myned i seíyll ger eu bron ; i/r hyn
a ddywedo yr Argíwydd lürlhyf— trwy
ddwytol ysbrydoliaeth ; liyny a lejarufjí—
j»a un bynag ai da ai drwg t'yddai hyny i Aliab,

a pha beíh bynag fyddai y caulyniad iddo eí'

ei hun.

Adn. 15. Dos ifyny a lluiydda ; canys yr
Arglwydd a'i dyry yn llaw y brenin\ Eí'e

a atebodd yr un íath, ac yn yr wa. geiriau, a'r

proffwydi ereill, ond ei íbd ef yn lleí'aru gyda'r
íatli dun ac agwedd fel ag i argyhooddi Aliab
mai ywatwar y gau-broffwydi yr ydoedd ; ac

am hyny y mae y brenin yn ei dyngìiedu ef,

adn. 16, na ddywedai wrtho ddiui ond gwir-
ionedd. Yr ystyr yw, ' Y mae dy holl broff-

•wydi yn proft'wydo llwyddiant i ti, a mynit i

minau lefaru fel y llelarant hwy: dos i ryfel,

fel y maent yn dy gynghori di, a mjii wybod
ai gwirionedd eu rhagfynegiad hwy trwy dy
brotìad dy hun.'

Adn. IG. Pa sawl gwaith y'th dynghedaf
dt\ Nid oedd eto wedi ei dynghedu ef un-
waith ; ond gofynai pa sawl gwaith yr oedd
yn rliaid iddo wneyd hyny ; ac yn awr t}-ng-

hedai ef unwáîth am y cwbl, fel na fyddai raid

iddo wneyd hyny mwyach. Na. ddywedech
wrthyf ond gwirionedd—yu ddiwatwariaeth,

yn ol yr byn a ddatguddiai yr Arglwydd iddo.

Adu. 17- Ac cf'e a ddywedodd\ Yn y modd
mwyaf difrifol a sobr, ar ol ei dyngliedu i íiyny;

Giuelais holl Israel ar loasgar ar hyd y
rnynyddoedd—ar liyd mynyddoedd liamoth-
Gilead, lle y gwcrsyllcnt yn ol gorchymyn
Ahab, neu y fi'üent rhag eu gelynion

; fel
defaid ni byddai iddynt fugail—fel pobl
wedi colli eu brenin. A dyicedodd yr Ar-
glwydd—yn y weledigaeth oruwchnaturiol a

ddangosasai efe i Michea ; Nid oes feistr

arnynt hwy—trwy fod eu bronin wedi ei

ladd yn y rîiyfel, a'dn. 3.5 ; dyeìircchdpob un
i'w d ei hun—ac felly y bu, adn. ^G.

Adn. 18. A brenin Israel a ddyicedodd
wrth Jehosaphat\ Ar ol doallmai rhaglynegu
ei gwymp ef yn yrhyfel yr oedd Michea tr^y

y ddammog ucliod. Oniddywedais i lorthyt

ti—gwel ar adn. 8. Fel pe dywedasai, 'Ýn
awr ti a weli fod fy ngeiriau yn wir, a pha
fodd y mae r dyn hwn yn danjfos ei gasinab

ed pob uu ì'w d ei huu mewn
heddwch.

18 Ajjreuin Israel a ddywedodd
wrth Jehosaphat, Oni ddywedais i

wrthj't ti, ua phroíFwydai efe dda-
ioui i mi, eithr drygioni ?

19 Ac efe a ddywedodd, Clyw
gau hyny air yr Arglwydd : Gwel-
ais yr Arglwydd yu eistedd ar ei

orseddfa, a holl lu y uefoedd yn
sefyll yn ei ymyl, ar ei law ddeau
ac ar ei law aswy.

20 A'r Arglwydd a ddywedodd,
Pw^y a dwylla Ahab, fel yr elo efe

i fyny ac y syrthio yn Ramoth-
Gilead? Ac un a ddywedodd fel hyn,

ataf tnvy broffwydo i mi ddrygioni \Ti bar-

haus.' Agallwn feddwl iddo ei berswadio ci

hun a Jehosaphat, gan na chollodd efe ei fyw-
yd fel y rhagddywednsai Michea dair blynedd
yn ol, na fyddai i'r broffwydoliaeth hon
chwaith fod yn wir. Ac ymddengys fod Je-

hosaphat yn ddigon meddal i gredu Ahab,
onidè nid aethai efe byih gydag ef i ryíel ar

ol y fath brotfwydoliaeth.

Adn. 19. Ac efe a ddyucdodd] Sef Michea,
ar ol iddo glywed yr hyn a draethai Ahab am
dano ef wrth frenin Juda. Ciyw gan hyny
air yr Arglwydd—fel i>e dywecìasai, Gan dy
füd yn coelio dy a\i-broffw}^i dy hun, ac yn
annghredu fy ngeiriau i, fel \>q na baent ddini

ond effaiUi fy nychym}g fy hun, neu fy

nghasineb at dy berson, mi a roddaf i ti hanes
eglur a gwirioneddol am yr holl achos, yn emv
ac yn ngwyddl'od Duw. Girelais yr Arglwydd
yn cistcdd ar ei orseddfa—nid à'i lygaid

corftbrol yn ddiau, canys nis gallai ef à'r rhai

hyny weled Duw ; ond à llygad ei feddwl, neu
vn hytrach mo^ra gweledigaeth arwyddocaol
fel eiddo Pedr, pan y gwelodd yntau y nef yn
agored, Act. x. 11, &c. Neu gallwn edrych
M' y c\y\A fel danancg yn unig, yn gosod allan

mewn iaith. fi'ugyrol yr hyn oedd yn gorwedd
yn nghroth rhagiuniaeth, sef y dygw}ddiadau
ng oeddynt ar fyrder i gymeryd Ile, yr oÔ'er-

ynau a ddcfnyddid yuddynt, a'r goddetìad o

du Dduw i'r otierynau hyny weithredu. Ni
chwenn}'chai jMichea ddyy.edyd o flacn y
breuin Uidiog liwn, ' Y mae dy broftwydi oll

yn gelwyddog, ac yn cael eu cynliyrfu i hyny
gau ddiafol, tad y celwydd ;' oud y mae eftì

yn arddangos y cwbl yn oleu trwy y ddammeg
hon, ac yn dywedyd yr un gwirioneddau
mewn iaith yr un mor rymus, ond yn Ilai

tramgwyddus. A holl lu y ncfocdd yn sefyll

yn ei ymyl—sef yr angylion da ar ei iaw
ddi'úH ; ac ymddengys fod yno augylion drwg
ar ei law aswy ; canys nis gallwn feddwl fod

angel da yn myned }n ysbryd celwyddog yn
ugenau profi'wydi Ahab, adn. 22.

Adn. 20. À'r Arglwydd a ddywedodd]
With y Uu ag oedd yu sefyll yn ei ymyl

;

Fwy a dwylla Ahabyfxl yr clocfc ifyny ac

y syrthio yn Ramoth-Gilcad?—fel y byddo
iddo ef, yr hwn a oddefodd yu bechi;«íurus i
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ac arall oedcl yn dyyreclyd fel liyn.

21 Ac ysbryd a ddaeth allan, ac

a safodd gerbron yr Argiwydd, ac

a ddywedodd, Myíì a'i twyllaf ef.

A dywedodd yr Argiwydd wrtlio,

Pafodd?
22 Dywedodd yntau, Mi a âf allan,

ac a fyddaf yn ysbryd celwyddog
yn ngenau ei holl broffwydi ef. Ac
efe a ddyweclodd, TAvylli a gorch-
fygi ef: dos ymaitli, a gwna felly.

23 Ac yn awr Avele, yr Arglwydd
a roddodd ysbr^'cl celwyddog yn
ngenau cly hoU broffwydi hyn ; a'r

Arglwydd a lefarodd ddrwg am
danat ti.

24 Ond Zedeciah mab Cenaanah
a nesaodd, ac a darawodd Michea
dan ei gern, ac a ddywedodd, Pa
íFordd yr aeth ysbryd yr Arglwydd

Bsnhadad ddianc, gael ei gospi gan Benhadad.
Nis gallwn feddwl fod yr Arglwydd yn yni-

gynghori fel hyn mewn gwirioaedd â'r angyl-

ion da na drwg ; ond feliy y danghosid y peth

yn ddammegol i'r proíì'wyd, ac feily y daug-

hosai yntau i Ahab.
Adn. 21. Acysbryd a ddaeth allan] Sef

ysbryd drwg ; ac a safodd gerbron yr Ar-
(jlwydd—fel' Satan yn amser Job, pen. i, 6, a

li. í. Myji d'i twyllaf ef—i'w ddinystr ei

hun, megys y twyllais ef o'r blaen i bochod.

Adn. 22. Mi a âf allan, ac a fyddaf yn
yshryd ceiwyddog yn nyenaic ei holl hrof-
wydi ef] I'w hannog hwynt i ddywedyd
wrtho y llwyddai efe i oichfygu y Syriuid, pryd
na wna. Dos ymaith, a ywna felly—sef

twyllo a gorclifygu Ahab felly. Goâdejiad
yw liyn T) du Dduw, yn hytrach na gorchym-
yn ; ac yr oedd y mynegiad o hyn i Ahab i'w

ystyried vn drugaredd iddo. Fel pe dywed-
asai Michca, ' Y mae Duw wedi caniatau i

ysbryd celwyddogddylanwadu ar dy holl brofì'-

wydi ; ac y mae eí'e yn a\vr, trwy l'y ngenau
i, yn dy rybyddio o iiyny, fel na byddo i ti

fyned a syrtliio yn Ramotii-Gilead.' ' Ni cliaf-

odd dyn erioed,' íel y sylwa Ciarlce, 'ei rybydd-
io mor fanwl a thêg: cafodd gynghorion gan
J)duw y giuirionedd, a chynghorion gan yó--

hryd ceLwyddog : efe yn gyndyn a ymwrtli-

ododd à'r cyntaf, ac a ddylynodd }'r olaf
Danghoswyd iddo trv/y y ddamuieg lion pa
fodd yr oedd jjob ]>etl) yn myned yn mlaen, a

bod y cwbl dan iywodraetli a cliyí'arwyddyd

Duw ; a bod yn bosibl iddo ef fytli wneuthur

y Duw hwnw yn gyfaili iddo, yr liwn trwy ei

droseddau parliaus a wnaetliíii efe yn elyn

iddo : ond ni wnai efe ; am liyny yr ocdd ei

waed ar ei ben ci hun.^
Adn. 23. Ac yn awr luele, yr Arylwydd a

roddodd ysbryd cclwyddog] Neu, fel y iflae

yn andwg oddiwrth yr adnod íiaenorol, a oddcf-

odd i ddiafol fod yn ysbryd celwyddog yn eu
genau liwy, trwy addaw buddugoliaeth i Aliab

»r y Syriaid ; (Cr Arglwydd a lcfarodd ddncrj
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oddiwrthy f íl i janddyddan â thydi ?

25 A Michea a ddywedodd, Wele,
ti a gai weledy dwthwn hwnw, pan
elych di o ystafell i ystafell i ym-
gucldio.

26 A brenin Israel a dclywedodd,
Cymer Michea, a dwg ef yn ei ol

at Amon tywysog y ddinas, ac at

Joas niab y brenin
;

27 A dywed, Pel hyn y dywed y
breniii ; líhowch hwn yn y carchar-
dy, a bwydwch ef â bara cystudd
ac â dwfr blinder, ues i mi ddyfod
mewn heddwch.

28 A dywedodd Michea, Os gau
ddychwelyd y dychweli di mewn
heddwch, ni lefarodd yr Argiwydd
ynof fi. Dywedodd hefycl, (jrwran-

dewch Imjn yr holl bobl.

29 Felly brenin Israel a Jehos-

avi danat ti—y bydd i ti syrtlùo os âi i fyny
i llamoth-Giiead. Ac onid oedd hyn yn
rhybydd graslawn iddo eí beidio myned
yno?
Adn. 21. OndZedeciah] Yn debygol pen-

aeth y gau-broffwydi, yr liwn oedd yn fiafr y
breniu yn fawr, adn. 11 ; « darawodd 3Iichea

dan ei gern—mewn digofaint ato, am iddo
ddywedyd mai celwyddwyr dan ddylanwad
diafoi oedd ef a'i gyd-broft'wydi. Pa ffordd
yr aeth ysbryd yr Arghoydd oddiiorthyf ji

—cymerai arno fod ysbryd yr Argiwydd gan-
ddo ef, ac mai trwy yr ysbryd liwnw y proff-

wydasai efe yn adn. 1 1 ; a piia fodd y gallai

yr un ysbryd fyned i Micliea, a ])heri iddo ef

broffwydo ])ethau hoilol wídianol ?

Adn. 2.5. A Micìica a ddyivedodd\ Yn
dawel a digyffro, er ei daro.mor frwnt dan ei

gern ; yieic, ti a gai weledy dwtìiwn hionw
—sef y dydd y lleddid Aliab, ac y coilai Tsracl

y frwydr
;
pan eiych di o ystafeli i ystafell i

ymguddio—unill ai rliag y Syriaid, neu ynto
riiag pobi Israei, y rliai a lidient wrtho am an-
no'g Aliab i ryfei i gaei eu baeddu.
Adn. 26. Cymer Michca, a dwq cf yn ei

oi] Stíf i'r carchardy, ile yr ymddengys ei fod
o'r biaen or's mwy na tliair biynedd, adn. 9 ;

at Anion—yr hwn oedd brif-ynad dan y brenin
yn Samaria ; ac at Joas—yr liwn oedd i ofalu

am y teyrn-garcharorion tra y byddai Aliab ei

dad yn y rhyfel.

Adn. 27. Jlhowch hwn yn y carchardy]
Mewn dyfn-gell dywyilacli nag o'r blaen ; a
hwydwch rf d hara cystudd, ac d dwfr hlin-

der—â iluniaeth wael a j^lirin, yn unig ddigon
i'w gynal yn fyw i ddyoddef ei íjosj), ac i'iu

gweic'd inau yn dyfod ynoi yn fuddugoliaeth-
us o'r rhyfel.

Adn. '28. <)s gan ddychioelyd y dychweli
di mcion heddioch] Yn fuddugol o'r ríiyfel yn
erbyn y Syriaid ; ni iefarodd yr Argiwydd
ynof fi—gwaradwydder a cliosi)er fi "fei gau-
broli'wyd- (jwrandcwch hyn yr hoii hòbi—
efo a aiwai ar } r holi bobl i gv'mcryd sylw o'i
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aphat brenin Juda a acthant i fyny
i Eamoth-Gilead.

oO A brenin Israel a ddywedodd
wrth Jehosaphat, Mi a newidiaf fy

nillad, ac a âf i'r rhyfcl ; ond gwisg
di dy ddiHad dìj liun. A brenin Is-

rael a newidiodd ei ddílíad, ac a

aeth i'r rhyfel.

31 A brenin Syria a orchymyn-
asai i dywysogion y cerbydau oedd
ganddo (sef deuddeg ar hugain) gan
ddj-wcdjd, Nac ymleddwch â bych-
an nac â mawr ond á brenin Israel

yn unig.
32 A phan welodd tywysogion y

cerbydau Jehosaphat, hwy a ddy-
wedasant, Diau brenin Israel yw
efe. A hwy a droisant i ymladd
yn ei erbyn ef: a Jehosaphat a

waeddodd.
33 A phan welodd tywysogion y

cerbj^dau nad brenin Israel oedd

eiriau, fel y grJIent fod yn dystion o'i blaid

nen yn ei erbyn ar ol hyn.

Adn. 29. Felly brenin Israel a Jchosajìhat

hrenin Jiida] Y mae ynrbyfedd ifrenin Juda
-fyned i'r rbyfel gydag Abab, ar ol clywed
geiriau Micbea : ond eíe a dybiai fod y rhyfel

yn gyfreitblon, i adferu hawliau brenin Israel;

ac yr oedd -wedi aduaw myned, adn. 4, ac ni

ewyllysiai dynu ei air yn ol ; ac nid oedd
Michea wedi proffwydo dim drwg yn ei erbyn

ef, ond yn erbyn Ahab yn unig ; a cbynierodd

ei berswadio ond odid fod tystiolaeth unol y
proíîwydi ereill yn debycach o fod yu wir. A
aethant i fyny i Ramoth-Gilead— yr hon
oedd dras yr lorddonen, oddeutu 43 o filldir-

oedd yn ddwyreiniol o Samaria.

Adn. 30. Mi & neiüidiaf fy lìillad] Bren-
hinol, ac a ymwisgaf fel un o'r milwyr cyffred-

in ; ond gwisg dí dy ddillad dy hun—sef dy
ddillad breuhinol ; neu, fel y mae y Lxx yn
ei ddarllen, 'fy nillad i.' Fel hyn, tra yr

oedd Ahab yn cymeryd arno anrhydeddu bren-

in Jnda â Ìlywodraetb dros yr holl fyddin, ei

amcan oedd achub ei fywyd ei hun ar draul

byw"yd Jehosaphat, gan y casglai y Syriaid

oddiwitli ei wisg mai Ahab oedd eíe : a rhaid

fod Jehosapbat yn ddyn nieddal iawn cyn y
gwnaethai gydsynio â'r fath beth.

Adn. 31. Nac ymleddwch â bychan nac â
mawr, ond â hrenin Israel yn unig] Fel y
byddai i'r rbyfel derfynu yn gynt. Dichon
nad oedd Benhadad yn meddwl ei ladd ef,

oud yn unig ei gymeryd yn garcbaror, fel y
gallai roddi yr un driniaetb anrhydeddus iddo
ef ag a gawsai yntau o'r blaen gan Aliab, pen.

XX. 34. Neu yr oedd Duw yn amcauu yn
hyn tryflawni ei fygytbiad ei hun, o roddi
einioes Ahab yn lio einioes Benhadad, pen.
XX. 42.

Adn. 32. A jjhan welodd tywysogion y
cerbydau Jehosaphat] Wedi ymwàsgo mewn
diUad brcnbinol, casglasant vu naturiol mai

efe, hwy a ' ddychwelasant oddiar
ei ol ef.

34 A rliyw r a dynodd mewn
bwa ar ei amcan, ac a darawodd
frcnin Israel rhwng cysylltiadau y
llurig :' am hyny efe a ddyyfcdodd
wrth ci gerbydwr, Tro dy law, a
dwg fì allan o'r fyddin ; canys fe

a'm clwyfwyd i.

35 AV rhyfel a gryfhaodd y
dwthwn hwnw : a'r brenin a gynel-
id i fyny yn ei gerbyd yn erbyn y
Syriaid ; ao efe a fu farw gyda'r
hwyr : a gwaed yr archoll a ü'ryd-

iodd i ganol y cerbyd.
36 Ac fe aeth cyhoeddiad trwy y

gwersyll yn nghylch machludiad
yr haul, gan ddywedyd, JSled pdb
un i'w ddinas, a phob un i'w wlad
ei hun.

37 ®f[
Felly y bu farw y brenin,

ac y daeth efe i Samaria ; a hwy

Ahab oedd cfe ; a hwy a droisant i ymladd
yn ei erhyn cf—yn ol gorcliyrayn Beiihadad ;

a Jehosaphat a wacddodd—naill ai ar y ty-

wysogion, i fynegu iddynt nad efe oedd Ahab

,

neu ynte ar yr Arglwydd, yr In^Ti 'a'i cynorth-

wyodd ef, ac a'u gyrodd hwynt oddivtrtho,'

2 Cron. xviii. 31.

Adn. 33. Nad hrenin Israel oedd efe'] Yr
hyn a allent yu hawdd ei wybod oddi\ATíh ei

leferydd, neu oddiwrth ei fìurf a'i wedd ; htcy
a chìychicelasant oddiar ei ol cf—i ddylyn

y rhyfel yn erbyn corff y fyddin.

Adn. 34. A rhyw v:r a dynodd mewìi hwa
ar ei amcan] Gan daflu ei saeth ar antur i

ganol byddin Israel ; neu, gan anelu neu ani

cann yn fwriadol am ei galou ef ; ac a daraw-
oddfrenin Israel rhwng cysylUiadait y îlur-

ig—trwy i law anweledig gyí'arwyddo y saeth

angeuol at ffynnonell ei fywyd ef Tro dy
law—sef y Ilaw a ddaliai yr awensu, i droi y
meirch a'r cerbyd allan o'r fyddin ; canysfe
a'ni clwyfwijd î'—gan saeth y gelyn.

Adn. 35. Al' rhyfcl a gryfhaodd] Oedd
yn myned yn boeíhach-boethach o bob tn ;

a'r hrenin a gynelid ifyny yn ei gerbyd yn
erbyn y Syriaid—ymddcngys iudo droi yu ol

cyn hir i'"r rhyfel, rhag i'r Syriaid wybod ei

fod wedi cacl niwed, ac hefyd i wroli ei bobl
ei hun yn eu herbyn hwy. Ac efe afu farw
gyda'r hìcj/r—o'r archoU a gaMsai yn y bore,

trwy i'w Ìioll wacd ef ífrydio o'r' ar'choU i

ganol y cerbyd.

Adn. 3G. Ac fc aeth cyhoeddiad trinj y
gwersyìì] Naill ai ar ddymuniad Ahab wrt'h

farw, neu yn ol gorchymyn Jehosaphat yn
union wedi iddo fai-w. Eied pob ttn t'w
ddinas—a'i wladei hnn

; yr hyn oedd yn
gyflawniad o broffwydoliaetb Micîiea, adn. Ì7.

Ÿ mae yn debyg fod y Syriaid hefyd yu fodd-
lon i dori y rhyfel i fyny, ar ol Uadd eu pvif
olyn.

Adn. 37- A hwy a gladdasanty brcninyn
477
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a gladdasant y brenin yn Samaria.
38 A golcliwyd ei gerbyd ef yn

llyn Samaria ; a'r cn a lyfasant ei

waed ef : yr arfau hefyd a olchwyd
;

yn ol gair yr Arglwydd, yr hwn a

lefarasai efe,

39 A'r rhan arall o hanesion
Ahab, a'r hyn oll a wnaeth efe, a'r

t ifori a adeiladodd efe, a'r holl

ddinasoedd a adeiladodd efe, onid

ydyìit hwy yn ysgrifenedig yn llyfr

cronicl brenhinoedd Israel ?

40 Felly Ahab a hunodd gyda'i

dadau ; ac Ahaziah ei fab a deyrn-

asodd yn ei le ef.

41 ^f A Jehosaphat mab Asa a

aeth yn frenin ar Juda yn y bed-

waredd flwyddyn i Ahab brenin Is-

rael.

42 Jehosaphat oecZ(Z fab pymtheng
mlwydd ar hugain pan aeth efe yn
frenin ; a phum mlynedd ar hugain

y teyrnasodd efe yn Jerusalem. Ac
emv ei ,fam ef oedd Azubah, merch
Silhi.

iSamaria] Lle y claddesid ei dad ef Omri,
pen. ivi. 28.

Adn. 38. A'r cwn a lyfasant ei waed ef]

"Wrth ei olclii ymaith o'r cerbyd ; yr arfau

hefyd a olcliwyd—sef yr arfogaeth ag oedd

am dano pan ei harchollwyd ; yn ol gair yr
Aryhcydd—trwy enau Elias, pen, 2xi. 19. Y
mae y Lxx yn cyfieitliu yr adnod hon yn
hynod :

' A'r cn a'r moch a lyfasant ei waed
ef, a'r puteiniaid a ymolchasaut yn ei waed,

yn ol gair yr Arglwydd.'

Adn. 39." A'r rha'n arall o hanesion Ahah]
Fel brenin, eilunaddolwr, ac adeiladydd ; a'r

t ifori a adeiladodd efe—yn Samaria, yr

hwn oedd wedi ei fritho neu ei addurno ág
ifori, leiaf oddifewn ; onid ydynl hioy yn
ysyrifenediy yn llyfr cronicl brcìüiinocdd ís-

'raeí Ì—gwel ar pen. xiv. 19.

Adn. 40. A1iaziah ei fah a deyrnasodd yn
ei le ef] Yn debygol yr hynaf o'i ddeng mab
a thriugain : gwel ar adn. 51—53.

Adn. 41. Yn y bedwaredd flwyddyn i

Ahah] Ac felly bù Jehosaphat yn cyd-doyrn-

asu âg ef 18 mlynedd.

Adn. 42. A phum mlynedd ar hugnin y
teyrnasodd efe] Felly yr oedd Jehosapliat yn

üü mlwydd òed pan y bu farw.

Adn. 43. Ac <fe a rodiodd yn hollffordd

Asa ei dad] O "ran ei ymarweddiad duwiol,

ei addoliad crefyddol,a'i lywodnietliiad gwlad-

ol. L'r hyny 'ni thynwyd ymailh yr uc/icl-

feydd—tyuidá ymai'th uclielfeydd yr eilunod,

2 (Jron. xvii. G"; ond ni tliynodd ymaitli yr

uchelfeydd lle. yr aberthid i'r Arglwydd : y
bobL oeddeto yn ojfrymu ac yn arogl-darthu

—i'r Arglwydd yn y llooedd hyny, fel y

gwnaent cyu adeiladu y deml. Yr oedd y
bobl yn hoíf iawn o'r Ueoedd hyny ar gyírif eu
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43 Ac efe a rodiodd yn holl ífordd

Asa ei dad, ni wyrodd efe oddi-

wrthi hi, gan wneuthur ^/î'A^^^ oedd
uniawn yn ngolwg yr Arglwydd.
Er hyny ni thynwyd ymaith yr uch-
elfeydd

; y bobl oedd eto yn oífrymu
ac yn arogl-darthu yn yr uchel-

feydd.
44 A Jehosaphat a heddychodd

â brenin Israel.

45 A'r rhan arall o hanes Je-

hosaphat, a'i rymusdra a wnaeth
efe, a'r modd y rhyfelodd efe, onid
ydynt hwy yn ysgrifenedig yn llyfr

cronicl brenliinoedd Juda ?

46 A'r rhan arall o'r sodomiaid
a'r a adawyd yn nyddiau Asa ei dad
ef, efe a'u dileodd o'r wlad.
47 Yna nid oedd brenin yn Edom

:

ond rhaglaw oedd yn lle brenin.

48 Jehosaphat a wnaeth longau
môr i fyned i Ophir am aur : ond
nid aethant ; caiiys y llongau a
ddrylliodd yn Esion-gaber.
49 Yna y dywedodd Ahaziah mab

henanaeth, ac nid oedd yn hawdd i frenhin-

oedd duwiol eu dryllio hw}'nt heb anfoddloni

y bobl : gwel ar pen. xv. 14.

Adn. 44. A dehosaphat a heddychodd â
hrenin Israel] Ag Ahab yn gyntaf, ac wedi
hyny à'i fab ef. Nodir hyn fel bai yn Jeho-
saphat, a phrofodd yn dra niweidiol iddo ef a'i

hiîiogaeth, 2 Cron. xix. 2.

Adn. 45. A'r rhan arall o hanes Jeho-
saj}hat] Pethau na chofieir yn yr ysgrythyr-

au ; onid ydynt hivy yn ysyrifenedig yn
Uyfr cronicL brenhinoedd duda?—canys yr
oedd ganddynt hwythau goflyfr gwladol yn
íTYstal a brenhinoedd Israel : gwel ar pen. xiv.

19, 29.

Adn. 46. A'r rhan arall o'r sodomiaid]
Gwel ar pen. xiv. 24, a xv. 12. Yr oedd Asa,
tad Jehosaphat, wedi g3"ru ymaith gynifer ag

a allai o'r rhai liyn ; a llwyr ddileodd ei fab

y gweddill o houynt.

Adn. 47- Yna nid oedd breìiin yn Edom]
Er amser Dafydd, 2 Sam. viii. 14 ; ond rhag-
laio ocdd yn ILe hrenin—dan frenhinoedd

Juda, hyd amser Jehoram, 2 Cron. xxi. 8.

Adn. 48. A dehosapliat a icnacth longau
rnôr] Yn debygol yn Esion-gaber, yn ngwlad
Jídom, 2 t!ron. xx. 30 ; a dangos hyny oedd
dyben y crybwylliad am Edom yn yr adnod
Haenorol. J fyncd i Opldr am aur—fol y
gwnaeihai Solomon yn ei amseref: gwel ar

pen. ix. 20, 28. Ond 7íid aetliant—trwy idd-

ynt gael eù dryllio yn erbyu y creigiau gan
wynt ystormus ar eu cychwyniad o Esion-

gaber, yn gosj) oddiwrth yr Arglwydd am iddo

ymgyfeilhuhu àg Ahaziali, 2 Cron. xxi. 37-

Adn. 49. 1'//« y dyioedodd Aliaziah] Ond
odid ar ol dryllio y llongau cyutaf, ac ndeil-

ndu liono roi creill yu eu Uo. EL<id fy
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Ahab wi'th Jehosaphat, Eled fy
iigweision i gyda'th weision di yn y
llongau : ond ni fynai Jehosaphat.

50 ^ A Jehosaphat a hunodd
gyda'i dadau, ac a gladdwyd gyda'i
dadau yn ninas Dafydd ei dad ; a
Jehoram ei fab a deyrnasodd yn ei

le ef.

51 ^ Ahaziah mab Ahab a aeth
yn frenin ar Israel yn Samaria, yn
y ddwyfed flwyddyn ar bymtheg

ngiceision i gyda'th weisioìi di yn y llongau

—sef morwyr neu farsiandwyr brenin Israel,

gyda morwyr a marsiandwyr brenin Juda.

Ònd rd fynai Jehosaphaí—rhag i farn Duw
ddisgyn ar y llongau newyddion, fel y gwnaeth
ar y lleill. Ond y mae rliai yn cyfieithu yr

adran hon, A Jehosaphat a ganiataodd iddo.

Os yw y darlleniad hwn yn gywir, ni adeilad-

odd Jehosaphat ail longau ; ac yn gosp am y
caniatad hwn y drylliwyd y rhai uchod, sef yr
unig rai a adeiladwyd ganddo.

Adn. 50. A Jehosaphat a hunodd gydaH
dadaii] Neu yr un modd a'i dadau, ac a

gladdwyd yn yr un lle : gwel ar pen. ii. 10, a
xiv, 31. A Jehoram eifab a deyrnasodd yn
ei le ef—y mae dau gyfieithiad Saesonig yn
terfynu y llyfr gyda'r adnod hon.

Adn. 51. Ahaziah mab Ahah—a deyrn-
asodi ar Israel ddwy flynedd] Neu ran o

i Jehosaphat brenin Juda; ac a
deyrnasodd ar Israel ddwy flynedd.

52 Ac efe a wnaeth ddrwg yn
ngolwg yr Arglwydd, ac a rodiodd
yn fíbrdd ei dad, ac yn fíbrdd ei fam,
ac yn ff'ordd Jeroboam mab Nebat,
yr hwn a wnaeth i Israel bechu.

63 Canys efe a wasanaethodd
Baal, ac a ymgrymodd iddo, ac a
ddigiodd Arglwydd Dduw Israel,

yn ol yr hyn oll a wfiaethai ei dad.

ddwy flynedd ; canys daeth Joram ei frawd
i'r orseJd yn y ISfed flwyddyn i Jehosaphat,

2 Bren. iii. 1.

Adn. 52. Ac efe a wnaeth ddrwgyn ngolwg
yr Arglwydd] A'r drwg hwnw, fel y dywed-
ir yma, oedd rhodio yn jfordd ei dad—sef

addoli Baal, fel Ahab ; ac yn ffordd eifam—
addoli Astaroth, neu dduwiau y Sidoniaid, fel

JezGbel ; uc yn ffordd Jtrohoam—yr hwn a

addolai y lloi aur, ac a wnai i Israel hefyd eu
haddoli hwynt.

Adn. 53. Canys efe a wasanaethodd Baal\
Crybwyllir hyn i fwvhan eiddrygioni, trwy ei

fod yn glynu yn addoliad duw ag ydoedd wedi
bod yn ddinystr i'w dad, ac wedi cael ei

ddwyn dan dragwyddol warth, yn ngydd ei

dad, ar ben Carmel, pen. xviii. Yn ol r
hyn oll a wnaethai ei dad—gwel ar pen. xvi.

30—33.

AIL LYFR
Y BRENHINOEDD.

Y MAE y llyfr hwn yn barhad o'r hanes a ddcchreuwyd yn y llyfr blaennrol am ddwy frenhin-

iaeth Juda ac Israel ; a chynwysa hanes helyntion 308 o flynyddau, sef o amscr pwrthryfel
Moab yn o. b. 3108, hyd ddinystr brenhiniaeth Juda, o.r,. 341G, ncu c. c. .588. Cawnymahanes
gweithrediadau hynod Elias ac Eliseus ; duwiol deyTnasiad Jeho«aphat, Hczecia, a Josia ; dryar-

ioni brenhinoedd ereiU Juda ac Israel, a digofaint Duw ar y ddwy deyrnas o'r hcrwydd ; dygiad
degllwyth Israel yn gaeth i Assyria ; a chaethgludiad yr luddewon iBabüon. Gwel y rhagfm-
adrodd i Lyfr Cyntaf y Brenhinoedd.

PEmOD I.

YNA Moab a wrthryfelodd yn
erbyn Israel, wedi marwolaeth

Ahab.

PEN. I. Adn. 1. Tna Moah a wrthryfel-

odd yn erbyn Israel] Gan wrthod talu teyrn-

ged iddynt ar ol marw Ahab, fel y gwnaent
hvd hvnv er pan ddarostyngwyd hwynt gan
IJafyàd,"2Sam. viii. 2.

Ádn. 2. Ac Ahaziah a syrthiodd tfwy
ddellt oH lofft] Naill ai trwy nen ci d, yr

hwn oedd wastad, i lawT i'w loffìt ; neu o loff't

uwch i un islaw ; neu ynte trwy y canllawiau

dellt ag oeddynt o amgylch nen ei d, i lawr

i'r ddaear. Ac a gìefychodd—yr oedd wodi

2 Ac Ahaziah a syrthiodd trwy
ddellt o'i lofFt, yr hon oedd yn Sa-
maria, ac a glefychodd : ac efe a
anfonodd genadau, ac a ddywed-

ei ysigo a'i ddolurio gymaint yn y codwm, fel

ag i ddwyn clefyd arno a derfynodd yn ei

farwolaeth, adn. 17. Ymofymcch â Baal-
zebnh duw Ecron—y mae yrenw Eaù1-zebub
yn arwyddo dmv y gicybed ; a gelwid ef felly

am y tybid ei fod yn gwaredu pobl Ecron, sef

y Philistiaid, oddi^^Tth y cac-oTi, y locustiaid,

a'r gwybed, y rhai a flinent y parthau hyny.

Dywed Lightfoot i'r luddewon wedi hynj
newid ei enw yn Baal-zebid, sef 'duw j
domen,' i roddi mwy o ddirmyg aroo. Yn
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odd wrthpit, Ewch, a,c ymofynwch
â Baal-zebub dnw Ecron, a fyddaf
íì byw o'r clefj^d hwn.

3 Ac angel yr Arglwydd a ddy-
wedodd wrth Elias y Thesbiard,

Cyfod, dos i fyny i gyfarfod â chen-
adau brenin Samaria, a dywed wrth-
ynt, Ai am nad oedd Duw yn Israel,

yr ydych chwi yn myned i ymofyn
â Baal-zebub duw Ecron?
4 Ac am hyny fel hyn y dy-

wed 5^r Arglwydd ; Ni ddisgyni
o'r gwely y dringaist arno, eithr

gan farw y byddi farw. Ac Elias a
aeth ymaith.

5 ^ A }3han ddychwelodd y cen-

adau ato ef, efe a ddywedodd wrth-
ynt, Paham y dychwelasoch chwi ?

6 A hv/y a ddywedasant wrtho,
Gvvr a ddaeth i fyny i'n cyfarfod ni,

ac a ddywedodd wrthym ni, Ewch,
dychwelwch aty brenin a'ch anfon-

odd, a llefarwch wrtho, Fel hyn y
dywed yr Arglwydd ; Ai am nad
oes Duw yn Israel, yr ydwyt ti yn

amser ein Harglv/yäd defayddid y gair fel enw
ar benaeth y cythreuliaid : gwel ar Mat. x. 25.

A fi/ddaffi hyio o'r clefyd Imn 9—nid gofyn
pa beth a wnai er ei iachad yr ydoedd ; ond, a
ddeuai ef trwy ei glefydheb golli ei fywyd, yr

hyn ni allai neb ond Duw Tsrael ei fynegu.

Adn. 3. Ai avi nad oedd Duw yn Israel,

^C.] Yr oedd brenin Israel, wrth ymofyn â
Ijaal-zebub duw Ecron, yndianrhydeddu Duw
Esrael yn fawr iawn, fel pe buasai yn liollol

wadu ei fod, neu yn barnu fod Eaal-zebub yn
fwy gwybodus nag ef ; ac yr oedd yn cefnogi

eilunaddoliaeth y cenhedloedd trwy ymofyn
â'u duw hwy,
Adn. 4. Fel hyn y dywed yr Arglioydtl]

Y gwir Dduw, yn llaw yr hwn yn anig y mae
einioes ac angau; Ni ddisgyni d'r gwely y
dringaist arno—yn fyw ; eithr gan farw y
hyddifarw—yn sicr o'r clefyd hwn ; ac felly

y bu, adn. 17.

Adn. 5. Pahar), y dychwelasoch chiví\ Mor
fuan ? Yr oedd o Samaria i Ecron yn agos i

40 mil^dir ; ac efe a wyddai nad allasent

fyned yno, ac yn ol, mewn cyn lleied o amser.

Adn. G. Gwr a ddaelh ifyny i'n cyfarfod
ni\ Ac a'n hanfonodd yn oi gyda'r genadwri
hon. Er nas gwyddent ei enw, eto gwyddent
mai proffwyd yr Arglwydd ydoedd, oddiwrth

ei leferydd awdurdodol yn enw yr Arglwydd,
a'i wybodaeth o'u neges hwynt cyn iddynt ei

thraothu ; ac felly tueddwyd hwynt i iifydd-

liau iddo ef trwy droi yn ol, yn hytrach na
myned yn mlaen i Ecron mewn ufydd-dod i'r

brenin.

Adn. 7- Pa ddull oedd ar y gwr] ran

gwLsg a gwedd ?

Adn. 8. Gr hleioog oedd efc] Ei wallt yn
llaes, a'i farf yn liir, a'i fantell o flew camcl
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anfon i ymofyn â Baal-zebub duw
Ecrou ? o herwydd hyny ni ddisgyni
o'r gwely y dringaist arno, eithr

gan farw y byddi farw.

7 Ac efe a ddywedodd wrthynt,
Pa dduU oedd ar y g\vT a ddaeth i

fynj i'ch cyfarfod chwi, ac^ lefar-

odd wrthych yr ymadroddion yma ?

8 A hwy a ddywedasant wrtho,
G\vr blewog oedd efe, wedi ymwr-
egysu hefyd â gwregys croen p.m ei

lvfynau. Dywedodd yntau, Elias y
Thesbiad oedd efe.

9 Yna efe a anfonodd ato ef

dywysog ar ddeg-a-deugain, yn
nghyda'i ddeg-a-deugain: ac efe a
aeth i fyny ato ef

;
(ac wele ef yn

eistedd ar ben bryn;) ac a lefar-

odd wrtho, Ti r Duw, y brenin a
lefarodd, Tyred i waered.

10 Ac Elias a atebodd ac a ddy-
wedodd wrth dywysog y deg-a-deu-
gain, Os gvvr Duw ydwyfû, disgyn-
ed tán o'r nefoedd, ac ysed di a'th

ddeg-a-deugain. A thân a ddis-

neu groen gafr ; tüedi ymregysit hefyd â
gwregys croen am ei Iwynau—i rwymo gòdre

ei laes-wisg am ei ganol wrth deitliio. Fel

hyn hefyd yr ymwisgai loan Pedyddiwr, fel y
gallai ran ei ymddanghosiad allanol gynrych-

ioli Elias, yn ysbryd a nerth pa un y daeth efe

,

Mat. iii. 4. Elias y Theshiad oedd efe—
gwybu )' brenin mai Elias ydoedd, o herwydd
iddo ei weled yn y wisg hòno cvn hyn yn nh
Ahab.
Adn. 9. Yna efe a anfonodd aio ef dywys-

og ar ddeg-a -deugain] Neu gadben ar gynifer

a hyny o íílwyr
; yn nghydaH ddeg -a-deugain

—sef yr holl fìlwyr ag oeddynt dan ei awdur-

dod uniongyrchiol ef. Diamau mai bwriad y
brenin oedd ei gyrcliu cf trwy drais i'w wydd-
fod, neu ei ladd os na ddeuai. Yr oedd efe

mor bell o wneuthur defnydd da o'r rhybydd
triigarog a roddwyd iddo yn nghylch ei farw-

olaeth, nes yr ymgynddeiriogodd yn erbyn y
proílwyd am ei roddi. Ac loele efyn eistedd

ar ben hryn—yn agos i Samaria, ar y ffordd i

Ecron. Ti wr Duio, ^c—gío a orchymynai
yn awdurdodol, yn enw y brenin, iddo ddyfod

i waered gyda hwy i Samaria. Ond mor an-

nghyson oedd hyn oll ! O^gwr Dmv, neu wir

broffwyd Jeiiofa, oodd Elias, pa fodd y nieidd-

iai efe ei erlid ef ? Neu os mcddyliai mai dyn
cyffrcdin ydoedd, pa angen oedd am gynifer o

ülwyr i'w ddal ef ?

Àdn. 10. Os gwr Duw ydioj/f fi] Gallwn
gasglu oddiyma mai mewn gwawd y galwasai

y tywysog ef yn wr Duw yn yr adnod flaen-

orol. Fel pe dywedasai Elias, Ti a gai wybod
er dy wae, trwy farn ofnadwy, mai gr Duw
ydwyf íì mewn gwirioncdd. Disgyned tân

o'rmfoedd, acysed di a'th ddcg-a-deugain

—darfu i rai fcio y proffwyd ani dÁwyn tíln o'r
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gynodd o'r nefoedd, ac a'i hysodd
of a'i ddog-a-deugain.

11 A'-j* hì'cnin a anfonodd eilwaitli

ato cfedywysog arall ar ddeg-a-den-
gain, á'i ddeg-a-deiTgain : ac cfe

a atebodd ac a ddywedodd, O r
Duw, fel hyn y dywedodd y brenin,
Tyred i waered yn ebrwydd.

12 Ac Elias a atebodd ac a ddy-
wedodd wrthynt hwy, Os g^vr Duw
ydwyfü, disgyned tân o'r nefoedd,
ac ysed di a'th ddeg-a-deugain. A
thân Duw a ddisgynodd o'r nefoedd,
ac a'i hysodd ef a'i ddeg-a-deugain.

13 % A'r hrenin a anfonodd cto y
trydydd tywysog ar ddeg-a-deu-
gain, â'i ddeg-a-deugain : a'r tryd-

ydd tj^wysog ar ddeg-a-deugain a
aeth i fyny, ac a ddaeth ac a ym-
grymodd ar ei liniau gerbron Elias,

ac a ymbiliodd âg êf, ac a lcfarodd
wrtho, i^'Duw, atolwg, bydded

nofoedd i ddyfetha y gwr liyn. Ond yr

ocddynt 5'n annghofio nas gallai Elias o hono
ei hiin wneuthiir hyny mwy na hwythau.
Duw yn unig a allai beri i'r tân hwn ddisgyn

;

a chan ei fod ef yn gyfiawn ac yn dda., ni

wnaethai efe hyny heb fod achos digonol i

gyfiawnhau y weithrod. Gwnaeth Duw hjTi,

nid i foddio Elias, ond i ddangos ei allii. a'i

gyfiawnder ei hun ; canys nis gallai un deis-

yfiad ciddo Elias beri i Dduw wneyd yr hyn
a fuasai yn annghyfiawn a dr«g ynddo ei hun.

Nid oedd gan Elias, o'i ran ei hun, ddim i'w

wneyd yn yr achos : Duw a'i harweiniai ef i

ddafgan yn unig yr liyn ag yr oedd efe ei hun
wedi penderfynu ei wneuthur. Fel pe dywed-
asai, ' Cyn wired a fy mod i yn r Duw, tân

a DDiSGYN oV nefocdd^ ac a'th ysa di d'th

ddeg-a-deugain' Hyn yw ystyr llythyren-

ol y wreiddiol, fel y sylwa Clarke ; ac felly ni

a welwn mai mynegol yn unig yw y geiriau,

ac nid erfyniol. Hefyd, yr oedd y djiiion

hyn wedi cefnu ar Dduw Israel, a throi yn ei-

lunaddolwyr rhyfygus ; ac yr oeddynt wedi
fforffetio eu bywyd trwy hyny, yn gystal a

thrwy fwriadu rhoddi g\vr Duw i farwolaeth

mewn ufydd-dod i orchymyn eu brenin. A
thdn a ddisgynodd o'r nefoedd, ac d'i hysodd
ef a'i ddeg-a-deugain—nid oedd y tân a ys-

odd y poeth-ofFrwm ar fynydd Carmel, 1 Bren.
xviii. 38, wedi ateb y dyben o'u hargyhoeddi
hwynt yn barhaus mai yr Arglwydd oedd
Dduw, a bod Elias yn wir broffwyd iddo ; ac

am h},Tiy cawsant chwaneg o dân i brofi yr
un gwirionedd, yr hwn a'u hysodd hwy eu
hunain.

Adn. 11. A'rhrenin a anfonodd eilioaith

ato ef] Dywysog a byddin gyflFelyb i'r UeiU.

O wr Duw—dywedai hyndan rith gwatwar-
Uyd barch ac ymostyngiíid fel y gwnaethai

y Uall, a chospwyd yntau a'i wr yr un modd.
Tyred i waered yn ebrwydd—yr oedd v ty-

3 o "

fy einioes % ac einioos dy ddeg gwas
a deugain hyn, yn werthfawr yn dy
olwg di.

14 Wele, disgynodd tâ&i o'r nef-
oedd, ac a ysodd y ddau dywysog
cyntaf ar ddeg-a-deugain, a'u deg-
a-deugain : am hyny yn awr bydd-
ed fy einioes i yn werthfawr yn dy
olwg di.

^^

15 Ac*^ngel yr Arglwydd a lef-

arodd wrth EÌias, Dos i waered
gydag ef, nac ofna ef. Ac efe a
gyfododd, ac a aeth i waered gydag
ef at y brenin.

16 Ac efe a ddywedodd wrtho,
Fel hyn y dywedodd yr Arglwydd,
herwydd i ti anfon cenadau i ym-

ofyn â Baal-zebub duw Ecron
;

(ai

am nad oes Duw yn Isracl i ymofyn
â'i air P) am hyny ni ddisgyni o'r
gwely y dringaist arno, eíthr gan
farw y byddi farw.

wysog hwn yn ymddangOs yn fwr haerllug
na'r cyntaf: gorchymynai iddo ddyfod yn
chrii'ydd, heb oedi dan borrgl ei fywyd.
Adn. 12. Os gwr Dinc ydxcyf% 'disgyncd

tân, í^r.] Hyny yw, 'tána ddù'^gyn o'rnef-
oedd, ac a'th 7/.W. di,' &c. : gwel ai- ndn. 10. ^
thcwDuw a ddisgynodd—i ddangos i'rbrcn-
in wirionedd y bygythiad y byddai efo farw,
yn gystal ag i'w arg}hooddi m'ai jt Arglwydd
oodd Dduw.
Adn. 13. A'r brenin a anfonodd cto y

trydydd tyicysog] A i>ha mor onfoddlon
bynag oodd ef a'i wr i fyned, vr oodd yn
rhaid iddynt ufyddhau. Ac a mgrìjmddd
ar ei liniau gerhron Elias—mown parch iddo
ef, ac ofn barnedigaothau Duw; ac a ymhil-
iodd âg ef—mà am iddo fyned gyda hAvv at y
brenin i Samaria, ond am arbediàd i'w fywy'd
ei hun a bywyd ei bobl.

Adn. 14. Wele, disgynodd tán, S^'c]
Gwyddai hwn pa beth a 'ddygwyddasai i'r

lleill, a gallwn feddwl ei fod "yn priodoli eu
dinystr i'w hyfdra a'u hacrllugrwydd eu Ìiun-
ain, yr hyn a barodd iddo ef nesàû at v proíf-
wyd me-H-n modd mwy gostj-ngodig." Am
hyny yn awr byddcdfy eini'oes i yn loerth-
fawr yn dy olicg di—bydded i ti ' ei harbed,
fel vr arbeda gr beth a fyddo yn werthfa\í-r
yn ei olwg: ac felly y gwnaed. 'Nid ocs dim
i'w enniU trwy ymgynd\-nu â Duw: os myn-
wn ni Iwyddo gyda'g ef^ rhaid i ni ymostng
ger ei fron, ac ymbil arno.

Adn. 15. Âc angelyr Arglwydd a Icfar-
odd icrth Elias] Tra yr oedd y trydvàd tv-
wysog hwn a'i bobl yn ymbilar èu elinîàu
ger ei froji ef. Dos i wàcred gydag f^f—at y
brenin i Samaria ; nac ofna r/—sefy brenin".
Yr oedd Elias wedi cyhoeddi ei farwolaeth cf
ar y cyntaf, ac wedi dyfetha cant a dau o'i
bobl trwy dân o'r nefoedd; ac am hyny vr
oedd yn naturiol iddo ei ofni ef vn awT oni
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17 % Felly efo a fu farw, yn ol

gair yr Argiwydd yr hwn a lefaras -

ai Elias : a Jehoram a deyrnasodd
yn ei le ef, yn yr aìl Hwyddj'n i Je-

horam mab Jehosaphat brenin J u-

da ; am nad ocdd mab iddo ef.

18 A'r rhan arall o hanes Ahaziah

y rhai a wnaeth efe^ onid ydynt hwy
yn ysgrifenedig yn Uyfr cronicl

brenhinoedd Israel ?

PENNOD II.

APHAN oedd yr Argiwydd ar

gymeryd i fyny Elias mewn
corwynt i'r ncfoedd, aeth Elias ac

Eliseus allan o Grilgal.

2 Ac Elias a ddywedodd wrth
Eliseus, Aros, atolwg, yma: canys

yr Arglwydd a'm hanfonodd i Beth-

cl. Ac Eliseus a ddywedodd, Fel
mai byw yr Arglwydd, ac mai byw
dy enaid dithau, nid ymadawaf â
thi. Felly hwy a aethant i waered
i Bethel. _

3 A meibion y proffwydi y v\mì

ocdd yn Bethel, a ddaethant allan

at Eliseus, ac a dd^^wedasant wrtho,

A wyddost ti mai heddyw y mae yr
Arglwydd yn dwyn dy feistr oddi-

arnat ti? Dywedodd yntau, Mi a
wn hyny hefyd, tewch chwi â son.

4 Ac Elias a ddywedodd wrtho,
Aros yma, atolwg, Eliseus ; canys
yr Arglwydd a'm hanfonodd i Jeri-

cho. Dywedodd yntau, Fel mai byw
yr Arglwydd, ac mai byw dy enaid
dithau, nid ymadawaf â thi. Felly
hv/y a ddaethant i Jericho.

5 A meibion y proffwydi, y rhai

buasai iddo fel hyn gael awgrymiad o amddi-

ífyniad dwyfol.

Adn. IG. Ac efe a ddyioedodd wrthó] Yn
eofn yn ei wyneb, yn enw a thrwy awdurdod

Jeiiofa. herwydd i ti anfon cenadau i

ymofyn â Baal-zebuò duio Ècron—ac felly

daflu diystyrwch ar Jeiiofa, Duw Israel ; am
hyny ni ddisgyni o'r gwely—gAvcl ar adn. 4.

' Ádn. 17. Felly efe a fu farw] Ond odid

yr awr hòno, yn union ar ol i Elias fyned allan

o'i ystafell. A Jehoram a deyrnasodd yn ei

Iq (f—sef ei frawd, ail fab Ahab, am nad ocdd

mab gan Ahaziah. Yn yr ail flwyddyn i

Jehoram mab Jehosapliat brenin Juda—

i

ochel dyryswch, dylai y darllcnydd sylwi fod

yma grybwylliad am ddau Jehoram; sef mab
Ahab brenin Israel, yr hwn a ddylynodd

Ahaziah ei frawd, ac a clwir hefyd Jorûm ; a

mab Jchosaphat brcnin Juda. Wrth gyd-

mliaru pen. iii. 1 â pen. viii. IG, ymddcngys

fod cryn wahaniacth yn yr amseryddiactli, yr

hyn a barodd i Iloubigant feddwl fod gwallau

wedi ymhisgo i'r testyn. Ond i'w cysoni,

tybia rhai mai yr ail flwyddyn i Jchoram

mab Jchosaphat gyd-dcyrnasu â'i dad a olygir,

ac nid yr ail flwyddyn ò'i dcyrnasiad cf ar ol

mar\v ei dad. Vj\\ Jehosaphat byw rai blyn-

yddau ar ol i Jelioram mab Ahab ddcclircu

teyrnasu ;
gan hyny tybir iddo osod ci fab yn

frcnin gydag ef ci hun tuag 8 ncu 9 mlynodd

cyn ei farw, scf pryd yr aeth cfe gydag Ahab

i'r rhyfel yn llamoth-Gilead, rhag y byddai

iddo gal'l ei ladd yno, 1 Ihcn. xxii : ac yn yr

ail flwyddyn o'r cyd-dcyrnasiadhwnw yr acth

Jehoram neu Joram mab Aliab yn frcnin ar

Israel, fel y dywedir yma ; scf yn y 18fed

flwyddyn o deyrnasiad Jehosaphat, fel y dy-

wedir pcn. iii. I.

Adn. 18. Idyfr cronicl brenhinoedd IsracT\

Gwcl ar 1 Bren. xiv. 19.

PEN. II. Adn. 1. A phan oedd yr Ar-

glwydd ar(jymeryd ifyny ELias'] Ymddeng-

'ys fod Duw wedi amíygu ei fwriad hwn nid
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yn unig i Elias ei hun, ond hefyd i Eliseus,

ac mewn rhan i ysgolion y proíTwydi yn
Bcthel a Jericho, fel ag yr ocddynt oU yu dys-

gwyl am y wyrth hynod, adn. 2, 5 ; aetli

Elias ac Eliseus allan o Gilgal—yr hon
oedd yn agos i'r lorddonen : gwel ar Jos. iv. 19.

Adn. 2. Aros, atoliog, ynid\ Efe a chwen

'

nychai hyn, naill ai, (1) Fel y gallai, wrth fod

ar ei bcn ei hun, ymbarotoi yn -well erbyn ei

symudiad ; neu, (2) gydymdeinüad âg
Èliseus, rliag i'r olwg ar ei symudiad ef beri

gormod o ahir iddo ; neu, (3) I brofi ei serch,

ac i awchu ei ddymuniad am fyned gydag ef,

fcl ag i fod yn dyst o'r fath symudiad gogon-
cddus. Yr Arglwydd d'm hanfonodd i

JJethel—i roddi rhyw addysgiadau a chysur i

ysgol y proífwydi yno am y tro olaf cyn ym-
adacl. Fel mai byto yr Arghoydd, <^"c.—efe

a dyngai yn ddifrifol i'r I)uw byw, ac i fywyd
anfarwol Elias, nad ymadawai âg ef hyd y
diwedd. Felly hwy a aethant i wacred i

Jiethel—yr hon ocdd yn agos i 20 milldir o
Gilgal.

Adn. 3. A meibion y pro(fwydí\ Ncu eu
liysgolorion, y rhai addygid i fyny at wasanaeth

y wir grcfydd yn Bcthel. A wyddost ti mai
'ìieddyio—hyny yw, yn ebmydd, rai o'r dydd-
iau hyn. Mi a wn hyny hefyd, teioch chioi

d son—efe a ddywedai fcl hyn, naill ai am
nad oedd yn hoffi clywed son am ymadawiad
ei fcistr ; ncu ynte rhag, os âi y son am hyny
allan, y byddai i ormod o bobl ymgasglu o
amgylcli Elias.

Adn. 4. Aros yma^ Yn Bethel : gwcl ar

adn. 2. Felly hwy a ddacthanl i Jericho—
oddeutu 17 o fiUdirocdd o Bethel, yn agos i

GilgaL
Adn. .5. A meibion y proffioydi, y rhai

oeddyn .fericho, ^^c.\ (ìwcl ar adn 3.

Adn. 0. Aros yma^ Yn Jericho ; canysyr
Arglioydd a'în hanfonodd i'r lorddoncn—

i

lyncd dros yr lorddoncn. Fel mai byio—
gwel ar adn, 2. A hioy a acthant ili dau
rhagddynt—tua'r lorddoncn.
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oedd yn Jericlio, a ddaetliant at

E1ÌSCU3, ac a ddyAvcdasant wrtho,
A wyddost ti mai licddj'w y mao yr
Ai'gÌAV3'dd yn dwyn dy fcistr oddi-
aruat ti ? Yutau a ddywcdodd, Mi
a wn hyny ìicíyd, tewcli cliwi â sou.

- C Ac Elias a ddywedodd wrtlio,

Aros yma, atolwg ; canys yr Ar-
glwydd a'm hanfonodd i'r lorddon-
en. Dywedodd yntau, Fel mai byw
yr Argiwydd, ac ììiai hyw dy euaid
drthau, nid ymadawaf âthi. A hwy
a aethant ill dau rhagddyut.
7 A dengAvr a deugaiu o feibion

y proífwydi a aethant, ac a safasant
ar gyfer o bcll : a hwy ill dau a
safasant wrth yr lorddouen.
8 Ac Elias a gymerth ei fantell,

ac a'i plygodd yu nghyd, ac a dar-

awodd y dyfroedd, a hwy a ymwa-
hanasaut yma ac acw, fel yr aethant

Adn. 7. A dcngior a dcugain o feihion y
2]ì'offivydi a aethaní] Jericlio ar ol Eüasac
Eliseus ; ac a safasant ar gyfer o beü—gan
obeitliio cael gweled Elias yn esgyn i'r ncf : a
hwj/ ill dau a sa/asant lorth yý lorddonen—
ar ol gwaliardd ond odid i'r lleill nesâu ati.

Adu. 8. Ac ELias a gymerth ei fantcll]

Neu ei ' groeu dafad,' yn ol y LXX, pa uu a

wisgai efo dros ei ddillad ereiU : gwol ar pen.

i. 8.5 Ac a darawodd y dyfroedd—â'i fanteli

blygedig, yn debyg i'r modd y tarawsai Moses

y mòr coch â'i wialen. A hioy a ynnoahan-
asant yma ac acw—rliedodd rban o'r dyfroedd

yn ol ar eu llaw aswy, tra y rhedai y rhan
arall i lawr ar y llaw ddeau, fel ng y cawsant
hwy ill dau fyned trwyodd ar dir syeh ! Yni-
ddengys iddynt groesi yn yr un fan ag y daeth-

ai yr Ìsraeliaid trwyodd i Ganaan yn amser
Josua. Afon angau yw yr lorddonen ag' y
rhaid i niuau ei chroesi wrth fyned i'r Ganaan
nefol ; a thrwy farwolaeth ac adgyfodiad Crist,

agorwyd íFordd rydd i'r credinwyr tyned ar

hyd'ddi yn ddiogel i'í ochr draw.

Adn. 9. Gofyn y ì?eih a wnelwyfi ii, ci/n

fy nghymeryd oddiwrthyt] Canys efe a wydd-
ai nas galhd wneyd dim erddo ar ol myncd
ymaith : Crist yw yr unig Gyfryngwr ac Eir-

iolwr yn y nef. JJydded gan hyiiy, aíoliog,

ddau 2)arth o'th ysbryd di arnaffi—gymaint
arall ag a dderbynia y lleiU o foibion y proft'-

wydi ar dy ddeisyíiad di. Efo a gyfeiria, fel

y meddyiir, at ddeuparth y cyntafanedig,

beut. xxi. 17 ;
gan ei ystyricd ci hun fel

y cyntafanedig, neu unig fab ysbrydol Elias.

ünd er mai cymaint arall ag un o'r i^roftwydi

ereill a olygai efe, eto gellir meddwi, oddiwrth
ci hanes, iddo gael cynudnt arall o ddoniau
Ysbryd Duw ag a gawsai Elias ei hun.

Adn. 10. Gofynaist hcih anliaicdd] Peth
nad yw Duw yn ei roddi ond yn anfynych, ac

i ychydig bei-sonau. Os 'giocli fì wrth fij

w/hymcryd oddiwrthyt—hyád hyny yn ai-

wydd y ciii di ddau jìarth o'm hysbryd i ; ac

hwy trwyodd ill dau ar dir sych,

9 Ac wedi iddynt fyued drosodd,

Elias a ddywedodd wrth Eliseus,

Gofyn y peth a wnclwyf i ti, cyn fy

nghymeryd oddiwrthyt. A dywed-^
odd Eliseus, Bydded gau hyny, at-^

olwg, ddau parth o'th ysbryd di

aruaf fi.

10 Dywedodd yntau, Gofynaist
beth auhawdd : os gweíi ü lorth^ fy

ughymcryd oddiwrthyt, fc fydd i ti

felly ; ac ouide, ni bydd.
11 Ac fel yr oeddynt hwy yu

myned dau rodio ac ymddyddan,
wele gerbyd taullyd, a meirch tan-

11 yd, a hwy a'u gwahanasant hwynt
ill dau. Ac Elias a ddyrchafodd
mewu corwyut i'r nefoedd.

12 AcEliscus oeddyu gweled, ac

efo a lefodd, Fy nhad, fy nhad !

cerbyd Israeí, a'i farchogion ! Ac

07iidô—os na weli fl yn ymadael, rhaid i ti

foddloni ar y dawn sydd genyt cisiocs. Enw-
odd Elias yr arwydd hwn trwy gyfarwyddyd
Ysbr}-d Uuw, fcl y byddai i EÌiseus ddysgwyl

a g-w'cddio yn dacrach am y drugai-edd hou o

hyn liyd hyny.
Adn . 1 1 , J c fel yr oeddynt hwy yn myned

dan rodio] Tua'r dwyrain oddiwrth lan yr

lorddonen; ac ymddyddan— am_ ddoniau

chwanegol yr Ysbryd, y rhai a gcisiasai Eli-

seus; ncu am hiwenydd y nef, yr hwn yr oedd

Elias ar fyncd i'w fwynhau ; neu yn nghylch

agwedd iscl crefydd yn y dyddiau hyny yn
ngwlad Isracl ; wele gerh'yd tanllyd, a meirch

tanllgd—sof cwmwl 'dysgíacr ac )sblenydd ar

fturf cerbyd a meirch, neu angylion yn ym-
ddangos ar rith cerbyd a mcirch tanllyd ; a

hivy a'îi gwahanasant hicy ill dau—a aeth-

ant rhyngddynt fel yr oeddynt yn rhodio ary
flbrdd, gan ymgau o'r ccrbyd am Elias. Ac
Elias a ddyrchafodd mcwn corwynt i'r nef-

oedd—yr hwn a gipiodd y meirch a'r cerbyd,

yn nghdaç Elias ynddo, i'r awyr, ac oddiyno

i'r diydedd nef. Gan na ddichon cig a gwaed
etifcddu teyrnas Dduw, cafodd yr hyn oedd

farwol yn Elias ei lyncu gan fywyd ar y ífordd

;

neu newidiwyd ei gortf anianol cf mewn
nioment yn gorff ysbrydol, yr un niodd ag y
ncwidir y rhai a geir yn fyw ar y ddaear ar

ddyfodiad Crist yií y dvdd diweddàf : gwel ar

1 Cor. XV. 50—52.
Adn. 12. Ac Eliseiis oùdd yn gweled Yr

hyn ocdd arwydd iddo cf y cai efe ddau parth

oysbryd Elias, adn. 9, 10. Ac efe a lcfodd,

Fy nhad, fy nhadl—galarai am dano fcl

plentyu an:ddifad yn galaru am ei dad. Ccr-

hyd ìsrael, a' i farchogion 1—yr hwn, trwydy
siampl, dy gynghorion, a'th weddiau llwydd-

iannus gorbion Duw, a wnaethost fwy er am-
ddiftyn l.sraci na'u lioll gerbydau a'u march-
ogion hwy. Y mae cyfeiriad yn yr ymadi-odd

ut y cerbyd a'r meirch tauH\d a welsai Elisous,

adn. 11.' Ac cfc a ymajlodd yn ci ddillad,

483
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nis gwelodd ef mwyaoh : ac efe a
ymaÜodd yn ei ddillad, ac a'u
rhwygodd yn ddeilddarn.

13 Ac cfe a gododd i fyiiy fantell

Elias a syrthiasai oddiwrtho ef ; ac

a ddychwelodd, ac a safodd wrth
fin 3'r lorddonen.

11- Ac efe a gymerth fantellElias

a syrthiasai oddiwrtho ef, ac a dar-

awodd y dyfroedd, ac a ddywedodd,
Pa le ij mae Arglwydd Ddnw Elias ?

Ac wedi iddo yntau daraw y dyfr-

oedd, hwy a wahanwyd yma ac

acw. Ao Eliseus a aeth di'osodd.

15 A phan wclodd meibion y
proífwydi ef, y rhai oedd yn Jericho
ar cí gyfer, hwy a ddywedasant,
Gorphwysodd ysbryd Elias ar Eli-

seus. A hwy a ddaethant i'w gyfar-

fod ef, ac a ymgrymasant hyd lawr
iddo.

ao a\i rhwygodd yn ddeuddarn—yn arwydd
o'i ûlar am golli tad mor dyner a da.

Adn. 13. Ac efe a gododd i fyny fantell

Elias] A'r bon y galwesid ef gan Elias i'r

swydd broíiwydol, 1 Bren. xix. 19, ac â'r hon

y gwalianasai efe ddyfroedd yr lorddonen,

adn. 8 ; a syrthiasai odditortho ef—canys yr

oedd Elias yn aw wedi myned i wlad lle nad
oedd ei lieisiau i'w addurno ef, ei ddiogelu

rliag y tywydd, nac i oblygu ei wyneb ynddi.

Trefnodd Duw iddi syrtbio, er cysur i Eliseus,

ac cr^cadarnbad i'w tt'ydd ef, ac i fod yn wystl

iddo o orphw}^siad ysbryd Elias arno.

Adu. 14. Ac efe a yymerth fantell ÜJlias]

Ac a'i plygodd ond odid fcl y gwnaetbai Elias,

adn. 8; ac a darawodd y dyfroedd—y mae
y Yulgale, a rbai ailunau o'r Lxx, yn cbwan-
egu yma, ' ond ni wabanasant ;' yr byn, os yw
y darlleniad bwn yu gywir, a barodd iddo

waeddi, Fa. le y 7nae ArgtwyddDduio Elias ?

—cany» efe a welai na allai inantell Elias, ar

yr hon oud odid yr ymddibynasai efe yn or-

modol, wnoyd dim heb Dduw Elias. Ac wedi
iddo yntau daraw y dyfroedd—yr ail waitb,

yn ol y cyfieitbiadau ucbod, gan ymddibynu
yn awr yn fwy ar yr Arglwydd ; hivy a wa-
hanwyd yma ac acw—fel y gwnaotbant o'r

blaen gan Elias, adn. 8. Ac Eíiseus a aeíh

drosodd—i wlad Canaan. Fol hyn gwyrtb olaf

Elias oedd y gyutaf i Eliscus, a dccbreuodd y
Uysgybllle y dybonodd yr atbraw, gan ymaHyd
yu yr un gwaith bendigedig o dystiolaetbu

dros JJduw yn orbyn eilunod ac eilunaddolwyr.

yA.dn. J.'^. Gorphipysodd ysbryd Eiias ar

Eùiseus] Yr oedd hyn yu gasgliad naturiol,

wrtb ei weied ef yn gwisgo ei fantell, ac yn

cyílawni yr un wyrth. A hwy a ddaethanl

i'w gyfa'rfod e/—o'r fau Uo y 'buont yu scfyll

er pún aethai Elias oddiwrtliynt, adn. 7 \ ac a

ynigrymasanl hyd lawr iddo—yn arwydd o'u

parch a'u hynjostyngiad iddo fcl olynydd

Elia.s.

Adn. 16. F maìi gijdath weision ddey-a-'

•181

16 A hwy a ddywedasant wrtho,
Wele yn awr, y mae gyda'th weis-

ion ddog-a-deugain o wr cryfion ;

clont yn awr, ni a atolygwn, a cheis-

iant dy feistr : rhag i ysbryd yr Ar-
glwydd ei ddwyn cf, a'i fwrw ar

ryw fynydd, neu mewn rhyw ddy-
fi'ryn. Dywedodd yntau, JNTa an-

fonwch.
17 Eto buant daer arno, nes cy-

wilyddio liono, ao efe a ddywed-
odd, Anfonwch. A hwy a aníbnas-
ant ddengwr a deugain, y rhaî

a'i ceisiasant ef dridiau, ond nis

cawsant.
18 A hwy a ddychwelasant ato

ef, ao efe oedd yn aros yn Jericho

;

ac efe a ddywedodd wrthynt hwy,
Oni ddywedais i wrthych, Nac
ewch ?

19 A gwr y ddinas a ddywedas-

deugain o wr cryfion] Ilyny yw, yr oeddynt
hwy eu hunain o'r nifer hwnw, adn. 7, yn
ddynion ieuainc a chryfion, galluog i deithio

yn mbell, ac am bir amser, os byddai raid:

elont yn awr, ni a atolygwn, a cheisiant dy
feistr—nid oeddynt we'di derbyn ond rbyw
ddatguddiad anmberftaith o fwriad Duw gyda
golwg ar Elias; canys ymddengys eu bod yn
meddwl y gallai fod Ysbryd yr Arglwydd
wedi ei gymeryd ef i fyny, a'i fwrw yn fyw
neu yn farw ar ryw fynydd, neu mewn rhyw
ddyttryn, yn mbell oddiyno

; (gwel aí 1 Bren.
xviii. 12 ;) ac os yn fyw, hwy a ewyllysieut

gael byd iddo,-feI y gallent weini i'w angen-
rbeidiau ; ac os ynfarw, fel y gallent gladdu
ei gorft yn anrbydeddus. Dywedodd yntau,
Na anfonwch—canys efe a wyddai nad oedd
wiw iddynt fyned i cliwilio am dano, trwy ei

fod wedi ei gymeryd i'r nef gorft" ac enaid.

Adn. 17. Eto huant daer arno^ nes cy-
wilyddio hono] Ommedd iddynt yn hwy,
rhag iddynt feddwl fod byny yn deüliaw oddi-
wrtli ddifatorwcb am ei feistr, neu awydd am
ei swydd,^nou o ddirmyg arnynt bwy. A hioy
a anfonusanl ddengwr a deugain—rbai un
ftbrdd, a'r IleiII ttyrdd ereill, ar byd y gwahan-
ol fynyddocdd a'r dyílrynoedd o bob tu i'r

lorddonen
; y rhai aH ceisiasant ef dridiau—ond yn atìwyddiannus.

Adn. 18. A hwy a ddychwelasant ato ef]
I Jericbo, llo yr oeddynt hwy yn byw, adn. 5,

a Ile yr oedd yntau yn aros am danynt. Oni
ddywcdais i wrthych, Nac ewch—am uad
oedd efe i'w gael mewu un man ar y ddaear ?

Oud bu yr ymcliwiliad bwii yn foddiou i sicr-

liau iddynt hv\y, ac i boll Israel trwyddynt
liwy, íbd J^]lias wedi ei symud goift' ac cnaid
i'r nefoodd

; yr hyn oedd yubrawfibawb o
wiredd byd arall, ac yn gysgod o esgyniad
Crist i agor teynias nef i bawb a gredant : a
byddent hwytbau ar ol liyu yn fwy parod i

ymostwng i awdurdod Eliseus, a'i g) duabod
ef fel cu lad ysbrydol.
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ant "wrth Eliseus, Wele, atolwg,
ansawdd y ddiuas, da yiv, fel y mae
íy arglwydd jii gwclcd : oud y dyfr-

ocdd sydd ddrwg, a'r tir yn ddi-

ífaith.

20 Ac efe a ddywedodd, Dygwch
i mi phiol uewydd, a dodwch ynddi
halcu. A hwy a'i dygasant ato

cf.

21 Ao efc a aeth at ífynnonell y
dyfroedd, ac a fwriodd yr haleu yuo,
ac a ddywedodd, Eol hyn y dywed-
odd yr Arglwydd, Mi a iacheais y
dyfroedd hyn ; ui bydd oddiyuo
farwolaeth mwyach, na diffrwyth-

dra.

Adn. 19. A gwr y ddmas] Seftrigolion

Jericbo, a ddyiüedasant wrth \Eliseus—wrtli

weled ei íbd ef yn broíìwyd, ac yn gallu

gwneutluir gwyrthiau. Wele, atolwg, an-
sawdd y ddinas, da yw—o ran ei Ladeiladau

têg, a'i sefyllfa gyfleus ar wastadedd eang, fel

yr oedd Eliseus yn gweled : ond y dyfroedd
sydd ddriog, a'r tir yn ddiffaith—dywedir
fod y dyfroedd afiach yno yn peri i'r coed a

ddyfrheid ganddynt fwrw en fírwythau yn an-

addfed, ac i'r, anifeiliaid a yfent o honynt
erthyhi, ac hyd yn nod y gwragedd beichiog-

ion yr un modd. Pa un ai peth naturiol oedd
hyn, yn tarddu oddiar ryw fettel yn y ddaear,

ai ynte goruwchnaturiol, fel rhan o felldith

Duw ani ail adeiladu y ddiuas, (gwel ar 1 Bren.
xvi. 34,) ni ddywedir; ond y mae yn sicrmai
peth goruwchnaturiol a gwyrthiol oedd iachàu

y dyfroedd, fel y gwelwn isod. Y mae yn
debyg mai rhan o'r tir oedd yn ddiffaith neu
ddittnyyth felly, lle y rhedai y dyfroedd hyn.

Adn. 20. Uygwch i miphiol neioydd] Efe
a ofynai am pliiol newydd, rhag i neb feddwl
mai trwy rinwedd rhywbeth a fuasai ynddi
o'r blaen yr iachawyd y dyfroedd ; a rhag fod

ynddi ryw halogrwydd deddfol, yr hyn a allai

ddigio i)uw, ac felly attal y wyrtli ; a dodioch
ynddi halen—yr hyn yr oeddynt hwy eu hun-
ain i'w wneutliur, fel na thybiai neb ei fod ef

wedi cymysgu rhywbeth arall am ei ben ef.

Ac yr oedd y wyrth trwy hyn yn fwy amlwg,
gan fod tuedd mewn halen i chwerwi y dwí'r,

a dift'rwytho y tir, fel y sylwa Jarchi.

Adn. 21. Ac efe a aeth at ffynnonell y
dyfroedd] Lle yr oeddynt yn tarddu allan o'r

ddaear ; ac a fwriodd yr 'halen yno—fel ar-

wydd allu Duw, yr hwn yn unig oedd i iach-

âu y dyfroedd. Fel hyn y dyioedodd yr Ar-
glioydd, Mi a iacheais y dyfroedd hyn—
hyny yw, Duw a'u hiachaodd, nid Eliseus ; ac
iddo ef y mynai y proftwyd briodoli y wyrth,
fel y byddai iddynt roddi y gogoniant iddo ef.

Ni bydd oddiyno farwolaeth mwyach—ddim
erthyliad, neu farwolaeth yn y groth ; na di-

ff'rwythdra—yn y prenau : gwel ar adn. 19.

Er fod hen felidith Josua yn aros ar Jcricho,

a bod hòno wedi ei hadnewyddu pan ail adeil-

adwyd hi yn ddiweddar, Jos. vi. 2G, 1 Dren.
xvi. 34 i eto, er mwyn ysgol y proffwydi ag

22 Felly yr iachawyd y dyfroedd
hyd y dydd hwu, yn ol gair Eliseus
yr hwn a ddywedasai cfe.

23 Ac efe a aeth i fyny oddiyuo i

Bethel : ac fel yr ocdd efe yu myued
i fyny ar hyd y fibrdd, plaut bych-
aiu a ddaeth ailan o'r ddiuas, ac a'i

gwatwarasaut ef, ac a ddywedasaut
wrtho ef, Dos i fyny moelyu, dos i

fyny moelyu !

24 Ac efe a drôdd yn ei ol, ac a
edrychodd arnyut, ac a'n melldith-
iodd yu euw yr Arglwydd. A dwy
arth a ddaeth allau o'r goedwig, ac
a ddrylliodd o houynt ddau bleutyn
a deugain.

ydoedd yno yn awr, tynodd Duw y rhan hon
o'r feUdith ymaith.

Adn.22. Fellyyr iachawydy dyfroeddhyd
y dydd hion] Pe mai eftaith naturiol yr halen
oedd yr iachâd, darfuasai yn ebrwydd o ang-
enrheidrwydd, gan nad allai yr halen hwnw
efíeithio ond ar y dwfr ag ydoedd yn tarddu y
pryd hyny o'r ffynnoneU. Eithr hwy a bar-
hausant yn iach hyd y dydd yr ysgrifenwyd
yr hanes yma, ac yn mlaen hyd amser Josepìi-

us, fel y tystia efe ; a sicrha ymdeithwyr
diweddar eu bod yn pai'hau yn iach hyd
heddyw.
Adn, 23. Ac cfe a aeth i fyny oddiyno i

Bethel] I ysgol araU y proft'wydi, i fynegu
iddynt hw^^thau am symudiad Elias, a'i' osod-
iad yntau yn y swydd yn ei le ef; ac i'w
cysuro, eutrefnu, a'u cyfarwyddo, fel y gwelai
achos. Flant bychain a ddaeth allan o't
ddinas—y mae y geiriau gwreiddiol, nearim
hetannim, yn arwyddo 'gwj'r ieuainc,' yn
gystal a ' phlant bychain ;' a cliymhwysir yr
ymadrodd at Isaac pan yn 25 mlwydd oed o
leiaf, at Joseph pan jti 30, ac at Êehoboam
pan yn 40 : gwel Gen. xxii. 5, 12, a xli. 12,
2 Cron. xiii. 7. Ac a'i gwattoarasant ef—
oddiar ddiystyrwch o'r wir grefydd, a sel ben-
boeth dros yr eilunaddoliaeth a wrthw^ynebid
ganddo ef. F)os ifyny moeìyn, dos 'i fyny
moelyn l—nid myned i fyny 'i Beihel afèdd-
ylient ; canys nid oedd eilunaddolwyr y ddinas
hòno, rhieui aunuwiol y plant drygionus hyn,
am weled prottwyd Duw yn eu mysg ; óntí
myned i fyny i'r nef, yr un modd ag yr aethai
Elias, fel y caid Uonydd gauddo yntaù hefyd

:

ac fel hyn yr oeddynt yn gwatw'ar symudiad
Eiiasi'r nef, yu gystal ag yn gwatwaî- EHseus
a'i hen-moelni. Eel pe 'dywedasent, ' Dos
dithau i fyny ar ei ol ef, canys yr w)-t yn
ddigon hen, fel y mae dy ben-rnoelni yn
dangos.'

Adn. 24. Ac efe a drôdd yn ei ol] A drôdd
ei wyneb atynt, gan edrych arnynt à golwg
lem, geryddol ; ac a'u melldithiodd yn enw
yr Arglîoydd—hjny yw, cyhoeddodd y dis-
gynai melldith yr Argl\vydd ârnj-nt,nid iuewn
tj-mhcr ddrwg, ac ysbryd dial am iddynt ei
watwar ef ; ond dau gyiihyrfiad Ysbryd Duw,
am iddynt \Nawdio gwyrth Jeuoía. Y mae
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25 A-C efe a aeth oddiyno i fynydd
Carmel, ac oddiyno cfo a ddychwel-
odd i Samaria.

PEIWOD III.

ÂJEHOEAM mab Ahab a aeth yn
frcnin ar Israel yn Samaria, yn

y ddeunawfed íiwyddyn i Jehosaphat
brenin Juda, ac a deyrnasodd ddeu-
ddeng mlynedd.

2 Ac efe a wnaeth ddrwg yn
ngolwg yr Arglwydd, ond iiid fel ci

dad nac fei ei fam : canys efe a fwr-

iodd ymaith ddelw Baal, yr hon a
wnelsai ei dad.

3 Eto efea lynoddwrthbechodau
Jcroboam mab Nebat, yr hwn a
wnaeth i Israel bechu : ni chiliodd
efe oddiwrthyut hwy.
4 *|[ A Mesa brenin Moab oedd

tri ystyr i'r gair melldithio yn yr ysgrythyr :

(1) Arwydda osod mcllditb ; ac yu yr ystyr

yma y dywedir i Dduw í'elldithio y ddacar ar

ül y cwymp. (2) Arwydda ewyUysio mcll-

ditii ; ac yu yr ystyr yma y dywedir i Simei
í'eildithio Dai'ydd. (3) Arwydda gyhoedcii

ueu rayfyìiCijii melldith neu gosp ; ac yn yr

}ötyr yma y dywedir i Eiiscus í'ellditliio y
plaut hyn. JJywedir iddo eu melldithio hwynt
yn enw yr Aryliüydd. Yu awr, llcfaru yu
euw yr Arglwydd, yw traethu yr hyn a or-

chymyuodd efe
;
proÿ'wydo yu euw yr Ar-

glwydd, yw rhagí'yuegu yr hyu a ddatgudd-
lodd eí'e ; a meLLdithio yu enw yr Arglwydd,
yw datgan y í'elidith ag yr ocdd eí'e yn pen-

dcrí'yuu ei gweinyddu, a'r hou yr awdurdod-
odd efe y prolì'wyd i'w chyhoeddi. A dwy
arth a ddaüh alLan o'ryoedwiy—Saes. 'dwy
arLhes,' fel pc buasent wedi colli ou conaM^on,

ac í'eily yu í'wy ll'yruig a cbreulou. Nis gall-

wu feddwl, gyda rhai, mai dychwelyd o'r

yocdwiy o ddyfetha y ceuawon yr oedd, y
plant, ac i'r ddwy arthes eu lladd am byny

;

canys dywedir yuia mai o'r ddinas y dactbcnt,

adn. 23: felly baru uuiougyrcliioí oddiwrth

i>duw ocdd byn, ac nid dygwyddiad damwciu-
iol. Ac a ddryÌLiodd o honynt ddau bLcntyn

a äeuyain—yn gosp ofuadwy ar gynifcr o

blant, 'ac ar eu rhieni hefyd am na ddysgasent

wcll pethau iddyut. Tybia rhai eu bod oil yn
pertiiyn i ryw ysgol cilunaddolgar yn Jiethel,

ac i'w hatbraw cu hauibn aiian i watwar y
proü'wyd. ^

Adn. 25. Ac efe a aeth oddiyno i fynydd
Carmetl Lle y buasai iíllias g}'da pbroll'w}-di

üaal ; ac oddíyno efe a ddychweLodd i tíant-

aria—]>rifddiuas brcnbiniactli Isicael, i dyst-

iülacthu yn erbyn eilunaddoliactli y llobwnw,

ac i geisio ouuiil y bobi yu oi at addoiiad

JiáU01''A.

PEN. III. Adn. 1. AJchorammab Ahab]

Neu Joram, fcl y gelwir cf peu. viii. 10 ;
ynm

berchcn dcfaid, ac a dalai i frenin

Israel gan mil o yn, a chan mil o
hyrddod gwlanog.

5 Ond wedi marw Ahab, brenin
Moab a wrthryfelodd yn erbyn bren-
in Israel.

6 ^T A'r brenin Jehoram a aeth
allan y pryd hwnw o Samaria, ac a
gyfrifodd holl Israel.

7 Efe a acth hcfyd ac a anfonodd
at Jehosaphat brenin Juda, gan ddy-
wedyd, Brenin Moab a wrthryfelodd
i'm herbyn i : a ddeui di gyda mi i

ryfel yn erbyn Moab? Dywedodd
yntau, Mi âf i fyny ; myíi a fyddaf
fel tithau, fy mhobl i fel dy bobl
dithau, fy meirch i fel dy feirch

dithau.
8 Ac efe a ddywedodd, Pa fifordd

yr îiwn ni i fyny ? Dywedodd yntau,
Pfordd anialwch Edom.

y ddeunaiofed flioyddyn—gweí ar pen. i. 17.

Adn. 2. Ac efe a wnaeLh ddrwy yn nyolwy
yr Aryltoydd\ Trwy lynu wrtb eiluuaddoi-

iaoíh a phechodau ereill ; ond nid fel ei dad
nac fel ei fam—uid oedd efe yu Uawif cyn
waethed ag Ahab a Jezebel, trwy iddo fwrw
ymaith ddelw 13aal, yr bon a addolent hwy.
Adu. 3. Eto efe a lynodd lorth bechodau

Jeroboam] Ti-wy addoíi y lloi aur fel rhai yn
cyurychioli Jeuofa : gwol ar 1 Brcu. xii.

27—33.
Adu. 4. A Iflesa brenin 3íoab oedd berchen

defaid] Canys yr oedd cyfoeth brenhinocdd
a'u deiiiaid, yn yr hen amseroedd, yn gynwys-
cdig i gryu raddau mewn audedd o anifeiliaid.

Ac a dídai i frenín IsraeL—fel treth neu
deyrnged flyn^aldol, er pan ddarostyngwyJ
Moab ac Edoui gan Dafydd, 2 Sam. viii.

2—14. Ond er pan aeth Juda ac Israel yn
ddwy frenbiniaeth, talai yr Edomiaid deyi'n-

ged i Juda, a'r Moabiaid i Israel. Gan mil
wyn—neu ' gan mil o ychain breision,' fel

y mae y Galdeaeg a'r Arabaog yu ci ddai'Uen

;

a chan miL o hyrddod—neu ddefaid gwlanog.
Adu. 5. Ond wedi mario Ahab] Ac i Is-

racl gacl cu gorchf}'gu gan y Syriaid, 1 Bren.
xxii. 30 ; brenin Moab a wrthryfeLodd yn
erbyn breain Israel—sef yn erbyn Ahaziah,
gan wrthod talu treth iddo, pcn. i. 1 ; ac ni

allodd Aliaziah, gau ei giefyd, fyned i'wddar-
ostwng ef.

Adn. ö. Ar brenin Jchoram'] Yr hwn a
gafodd orsedd Israel ar ol ei frawd Alíaziah ;

a aeth aLLan y j^ryd hionw—i 4)arotoi i ryfcl

yn erbyn y Moabiaid.
Adu. 7. Efe a acth hefyd ac a anfonoddat

Jchosapliat brcnin Juda\ I oí'yn ei gymhorth
ef yn erbyn Moab, fel y gofynasai ci dad ei

gyudiortli ef o'r blaen yn erbyn y Syríaid.

lUi df ifyny—cfo a gydsyniodd yn y fan, am
fod y rhyl'el iion yn gyiiawn ynddi ei huu, ac
i goHpi y Moabiaitl am ymosod ar ei wlud cf

cyu byu, 2 (Jrou. xx. 21. 31yfi afyddaf fcl
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9 Fclly yr aeth brenin Israel, a
brciiin Jnda, a brcnin Edom ; ac a
aetliant o amgylch ar eu taith saith

niwrnod : ac nid oedd dwfr i'r fydd-
in, nac i'r anifeiliaid oeäd yn eu
canlyn hwynt.
10 A brenin Israel a ddywedodd,

Gwae ji, o herwydd i'r Arglwydd
alw y tri brenin hyn yn nghjà i'w

rhoddi yn llaw Moab.
11 A Jehosaphat a ddywedodd,

Onid oes yma broíTwyd i'r Arglwydd,
fel yr ymofynom ni â'r Arglwydd
trwyddoef? Ac un o weisionbrenin
Israel a atebodd ac a ddywedodd, Y
mae yma Eliseus mab Saphat, yr
hwn a dywalltodd ddwfr ar ddwylaw
Elias.

12 A Jehosaphat a ddywedodd, Y
mae gair yr Arglwydd gydag cf.

tithau—yr iin modd ag y dywedasai efe -wrth

Ahab : gwel ar 1 Bren. xxii. 4.

. Adn. 8. Ffordd anialwch Edom] Yr hon
îi ddewisai Jehosaphat, er ei bod yn nihcllach,

am y dysgwyliai i frenin Edom ymuno â
Iiw}Tit, fel y cawn iddo wneuthur : ac yn wir

\T oedd efe yn rhwym i hyny, gan ei fod dan
deyrnged i frenin Juda.
Adn, 9. Brenin JSdom] Yn bnodol, nid

oedd hwn ddim ond rharjîaio ar Edom, dan
frenin Juda, 1 Bren. xxii. 47; ac felly yr

oedd yn rhaid iddo fyned gyda'r ddaii frcnin

arall i'w cynorthwyo Ìiwy. Äethant o amgylch
or cu taiih saith niwrnod—sef o amgylch pen
deheuol y môr marw, i ymyl gwlad Moab, yr
lion oedd gyforbyn â rhandir Juda yr oGÌir

ddwyreiniol i'r môrhwnw. Ac nid oedd diofr

iW fyddin—yn y wlad boeth ac anial hòno, yr
hyn oedd yn drallod dirfawr.

Adn. 10. Gwae
fi. !] Dechreuai Jehoram

gwyno o flaen un o'r llciU, am mai yn ei achos

ef yroedd y ddau frenin arall wedi dyfod all-

an ; herwydd iW Aryhoydd alio y tribrenin
hyn yn nyhyd—sef efe ei linn, a'r ddau arall

;

Ì'iü rhoddi yn llaio Moab—efo a gydnabydd-
ai law yr Arglwydd yn y peth, ond me\TO ys-

bryd grwgnachlyd, heb gydnabod xin o'i bech-
odau ei hun fel yr achos, na gweddio am
faddeuant o honynt.

Adn. 11. Onid oes yma hroffwyd iW Ar-
glwydd ?] Dylasai brenin Juda ofyn hyn yn
y dechre, cyncynghori i fyned ar hyd y ffordd

anial hòno ; ond gwcll hwyr na hwyrach. I""

mae yma Eliseus—meddylir fod proffwyd
wedi cael cyfarw}"ddyd dwyfol i fyned gyda'r
fyddin y tro hwn, or nas gwyddai ef ei íiun i

ba beth ond odid hyd yn awr. Yr hion a
dywalltodd ddiofr ar ddicylaw Elias—yr un
peth a dj'wedyd, ' yr hwn oedd was i Èlias,'

am yr arferai y gweision dywallt dwfr ar
ddw^-law eu meistriaidarol eu prydiau bwyd,
i'w golchi ar ol bod yn bwj-ta â'u bysedd. Y
mae hyn yn arferiad yn y dwyrain hyd
heddyw.

Felly brenin Israel, a Jehosaphat,
a brenin Edom, a aethant i waered
ato ef.

13 Ao Eliseus a ddywcdodd wrth
frenin Israel, Beth sydâ, imi aiimel-

imjf â thi ? dos at broffwydi dy dad,
ac at broffwydi dy fam. Á brenin Is-

rael a ddywedodd wrtho, Nagc

:

canys yr Árglwydd a alwodd y tri

brenin hyn yn nghyd i'w rhoddi yn
llaw Moab.

14 Ac Eliseus a ddywedodd, Fel
mai byw Arglwydd y lluoedd, yr
hwn yr ydwyf yn sefyll ger ei fron,

oni bae fy mod i yn perchi wyneb
Jehosaphat brenin Juda, nid cd-
rychaswn i arnat ti, ac ni'th welswn.

15 Ond yn awr dygwch i mi
gerddor. A phan ganodd y cerdd-
or, daeth llaw yr Arglwydd arno cf.

Adn. 12. Ymaegair yr Arghcydd gpdag
ef] Hyny yw, y mae efe yn wir brofl\vyd, yr
hwn a all ein cynorthwyo yn. ein cyfjTigder
presonol.

Adn. 13. Beth sydd i mi a icnchoyf â thi]

A thithau yn oilunaddohrr ? J)os àt hrofì-
wydi dydad—sef proffwydi Baal; ac atbròff-
icydi dyfam—sef proflwydi y llwyni, 1 Brèn.
xviii. 19. Gwawdiaith oedd h}Ti,'a cherydd i

frenin Israel am ei eilunaddoliaeth. A brcnin
Israel a ddywedndd íortho, Nage—y mae yr
Arabaeg yn chwanegu }-ma, * yr wyf yn atôl-

wg i ti, na sonia am cin troseddau,' ond bvdd
dirion tuag atom.' Canys yr Arghoydd a
ahooddy tri brcnin hyn yn nghd—Cíc má
Baal nac Astaroth ; ac am íijTiý â phroffwyd
yr Arglwydd yD. unig y dyniunai efe yin-
g}Tighori.

Adn. 14. ^c Eliscus a ddyiocdodd] Gan
d}Tigu yn ddifrifol i'r Arglw}'dd, meírvs v
gwnaothai Elias, 1 Bren. xvii. Ì. Oni bàefy
7nod i yn perchi tíiyncb Jchosaphat—yr hwn
sydd >Ti ddyn da, ac }-n addoh^T y g^nr Dduw
yn unig ; nidcdrychaswn i amàt ti—yrhwn
wyt eihmaddolwr, i roddi cvnghor i ti.

Adn. 15. Ond yn awr dygicch imi gcrdd-
or] Un }-n modru chwareu à'r dclyn, néu rvw
offeryn cerdd arall ; ond odid un o'r Lefiaid,
ccrddorion y deml, }'r h-n-n oedd yno gvda
byddin brenin Juda. Y mae yn âmlwg'fod
ysbryd Eliseus wedi c^-nhyrfu'yn fa^Tgan
ciddigcdd santaidd wrth woicd brenin annuw-
iol Israel, ac am hyny galwai am goitldor i

lonyddu y cynhwrf íiwnw }-n ei ysbrvd. Am
cffeithiau cerddoriacth, írwel ar 1 Sani. xvi. 16.
Y mae yn angonrheidiol i'r meddwl fod }-n

daioel, a'r nwydau oU yn d.digyìfro, me-n
trefn i ddyn fod yn addas wi-thddrych }-niwel-
iadau dwyfol. A j)han ganodd ccrddor—
r^-w beroriaeth fwyn a pheraiddj vn racl ei
dylyn ond odid â geiriau omynawl o fawl i

Dduw ; daeth llaio yr Arghòydd arno cf—
disgynodd ysbryd proffwýdoliaeth arno fel

rhodd ncillduol o haw JEnOFA.
487
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16 Ac efo a ddywedodd, Fcl hyn
y dywedodd yr Arglwydd ; Gwna y
dyffryn hwn yn llawn ffosydd.

17 Canj's fel hyn y dywed yr Ar-
glwydd, Ni welwch wynt, ac ni

welwch w^law ; eto y dyffryn hwn a

lenwir o ddwfr, fel yr yfoch chwi,

a'ch anifeiliaid, a'ch ysgribliaid.

18 A pheth ysgafn yw hyn yn
ngolwg yr Arglwydd : efe a ddyry
Moab yn eich llaw chwi hefyd.

19 A chwi a darewch bob dinas

gaerog, a phob dinas ddetholedig
;

a phob pren têg a fwriwch chwi i

lawr
;
yr holl ffynnonau dyfroedd

hefyd'a gauwch chwi, a phob darn o

dir da a ddifwynwch chwi â cherig.

20 ^ A'r boro pan offrymwyd y
bwyd-offrwm, wele, ddyfroedd yn
dyfod o ffordd Edom : a'r wlad a

lanwyd o ddyfroedd.

Adn. 16. Äc efe a dâyicedodd] Wrth trcn-

in Israel, ^ti ol gorchymyn yr Arglwydd ar y
pryd ; Giona y dyffryn Imn yn llaionfosydd

—i ddal dwfr at wasanaeth dyn ac anifel.

Adn. 17. Ni welwch wynt] Yn ei eíFeith-

iau yn casglu tarth ; ac ni U'elwch wlaio—
wedì ei achosi gan darth neu pgorau dyfriol:

cfo y dyfryn hion a lemoir o ddwfr—Jìai]! ai

yn 'tarddu i fyny o'r ddaear, neu wedi ei greu

yn fwriadol a't yr angen presenol ; canys nid

yw Duw i gacl ei gyfjTigu at ail achosion.

Adn. 18. A p'he'th ysyafn yio hyn yn
ngolwg yr Arglioydd] Nid yw ondífafr fech-

an mewii cydmhariaeth i'r hyn ag y mae yn

ei fwriadu í chwi er mwyn Jehosaphat ; efe a

ddyry Moab yn eich llaw chwi hefyd—yn Ue

i chwi gael eich rhoddi yn cu llaw hwynt, fel

yr ofnech, adn. 10, 13, rhoddir hwj-nt yn eich

ílaw chwi, yr hyn ni ofynasoch am dano.

Adn. 19. A chwi a dareioch hob dinas

gacrog] Yr hyn a arwyddai y byddai eu budd-

ugoliaeth ar y Moabiaid yn sicr a chyftredin-

ol ; aphohprcn tég a fwriwch chioi i lawr—
scf pob pren ag y gallo eich gelynion wneyd

defnydd o hono er amddiíFyniad. Yr oedd y
gyfraith yn gwahardd iddynt ddyfethay pren-

àii ymborth neu ffrwythau ; cr y tybia rhai fod

hvny yn cael ci orchymyn yma, i gospi y
Moabiâid yn drymach : gwel ar Deut. xx. 19,

20. Yr 'holl ynnonau dyfroedd hefyd a

gauioch chwi—r hyn yn y gwledydd poeth-

'ion a ddarostyngai y gelyn yn gynt na dim.

A phoh darn o dir da a ddifwyniüch chwi—
trwy i bob un o honoch fwrw cerig iddo i'w

ddyfetha.

Adn. 20. A'r hore imn offrymwyd y
hwyd-offrwm] Yr h-vsTi a barotoid yn wastad-

ol gyda'r aberth boreol a hwyrol, Exod.

xxix. 38—41, ac a ddylynid yn ddiamau â

gweddiau pobl Dduw. Ar yr awr hòno cy-

raysgai Eliscns a byddin Juda cu gweddiau

gyda gweddiau y duwiolion yn y deml ; a

dèwisodd Duw wneyd y wyrth hon ar awr vr
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21 A phan glybu yr holl Moab-
iaid fod y brenhinoedd hyny wedi
dyfod i fyny i ymladd yn eu herbyn
hwynt, y galwyd yn nghyd bawl) a'r

a allai wisgo arfau, ac uchod, a
hwy a safasant ar y terfyn.

22 A hwy a gyfodasant yn fore,

a'r haul a gyfodasai ar y dyfroedd

;

a'r Moabiaid a ganfuant ar eu cj^fer

y dyfroedd yn goch fel gwaed :

23 A hwy a ddywedasant, Gwaed
yw hwn : gan ddyfetha y dyfethwyd
y brenhinoedd, a hwy a darawsaht
bawb eu gilydd : am hyny yn awr
at yr anrhaith, Moab.

24 A phan ddaethant at wersyll
Israel, yr Israeliaid a gyfodasant,
ac a darawsant y Moabiaid, fel y
ffoisant o'u blaen hwynt : a hwy a
aethant rhagddynt, gan daro y Mo-
abiaid yn eu gwlad eu hun.

ofírwm boreol yn Jerusalem, fel trwy hyny y
penderfynid y ddadl rhwng gwr Israel a
gwr Juda jm nghylch y lle a'r duU o addoli,

ac y ceid tystiolaeth gyhoeddus o'r nef oblaid
yr luddewon, ac yn erbyn yrlsraeliaid. WelCy
'ddyfroedd yn dyfod o ffordd Edom—tu ol

iddynt, nes llenwi yr hoU ddyíîryn. Yr oodd
hyn yn hollol wyrthiol : canys nid oedd yno
na gwynt na gwíaw, nac un moddion naturiol

arall, i gynyrchu y dyfroedd.

Adn. 21. Galwyd yn nghyd hawb a^r a
allai îoisgo arfaiií Pob un ag oedd mewn
oedran i wisgo arfau, ac o'r oedran hwnw i

fyny, hyd y gallent gan henaint ; a hwy a
safasant ar y terfyn—rhwng gwlad Moab a
gwlad Edom, i wyiied symudiadau eu gelyn-

ion.

Adn. 22. A hwy a gyfodasant yn fore]
Dranoeth ; a'r haul a gyfodasai ar y dyjr-

oedd—tywynai yr haul, ar eigodiad, yn ddys-
gleirgoch ar y dyfroedd, nes yr oeddynt yn
ymddangos trwy y niwl boreol yn goch fel

gwaed : ac yr oeddynt yn barotach i gasglu

mai gijbaed ydoedd, gan y gwj'ddcnt na bu
yno wlaw i beri dwfr ar wyneb y dyíFryn.

Adn. 23. Gan ddyfetha y dyfethtoyd y
hrenhinoedd] A'u byddinoedd yn nghyii. Ÿr
oeddynt ya meddwl eu bod wedi syrthio i an-
nhrefn yn nhywyllwch y nos, a lladd bawb eu
Cfilydd, fel y gwnaethai y Midianiaid gynt,

lîarn. vii. 22, a'r Philistiaid yn ddiweddar,

1 Sam. xiv. 20. Yn aior at yr anhraith,

Moab—gan feddwl nad oodd ganddynt ddim
i'w wnoyd bellach ond yspeilio y lladdedig-

ion, heb neb i'w gwrthsefyll.

Adn. 24. A phan ddaethant at wersyll

Israel] Nid yn drefnus fel milwyr i ryfel,

ond yn ddidrefn a chymysglyd, pob un am y
cyntaf at yr anrhaith ; yr Israeliaid a qyfod-
asant, ac a darawsant y Moabiaid— gan
ladd Uawer, a gyru y Ueill ar ffo ; a hwy a
aethant rhagddynt—gan orlid y Moabiaid i'w

gwlad eu hun, lle y dystryT,viasant y dinas-
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25 A hwy a ddystrywiasant y di-

uasocddj ac / bob darii o dir da y
bwriasant bawb ei gareg, ac a'i

llanwasant; a phob ffynnon ddwfr
a gauasant hwy, a phob pren da a
gwÿmpasant hwy i lawr : yn unig
yn Cir-haraseth y gadawsant ei

cherig ; eto y rhai ocdd yn tafiu a'i

hamgylchynasant, ac a'i tarawsant
hi.

26 ^ A phan welodd brenin Moab
fod y rhyíelwyr yn drech nag ef,

efe a gymerth saith gant o wr
gydag ef yn tynu cleddyf, i ruthro
ar frenin Edom : ond nis gallasant

hwy.
27 Yna efe a gymerodd ei fab

cyntafanedig ef, yr hwn oedd i

deyrnasu yn ei le ef, ac a'ihotfrym-
odd ef yn boeth-offrwm ar y mur.
A bu llid mawr yn erbyn Israel

:

oedd, y maesydd, y íFynnonau, a'r coedydd,
fel yr awgrymwyd iddynt, adn. 19.

Ádn. 25. Yn unig yn Cir-haràscth y
gadawsant ei cherig] Hon oedd ddinas fren-

liinol Moab, i'r hon yr ymgynullodd y íFöed-

igion : muriau ac adeiladau lion yn unig a

adawyd' i sefyll, tra yr oedd yr holl ddinasocdd
ereiU yn garneddau. Uío g rhai ocdd yn
taflu aH hamgylchynasant—sef y rhai a dafl-

ent gerig mawriou o beiriannau yn erbyn y
muriau ; ac aH tarawsant hi—tarawsant ei

chaerau nes eu dryllio, gan ladd hefyd y mil-

wyr ar y muriau.
Adn. 26. Aphan welodd brenin Moabfod

y rhyfelwyr yn drech nag ef] Ac nad oedd
ganddo obaith am allu cadw y ddinas ; efe a
gymerth saith gant o wr gydag ef—â'u

cieddyfau noethion yn eu dwyiaw ; i ruthro

arfrenin Edom—efe a dybiaì mai ei fyddin
ef oedd y wanaf, a meddyliodd ruthro arno ef

a'i blaid, mewn gobaith o allu dianc tr\vydd-

ynt ; ond meüiodd.
Adn. 27' Yna efe a gÿmerodd ei fab

cyntafanedig—ac a'i hoffrymodd yn boeth-

offrwm ar y mur] I heddychu ac ennill ffafr

ei dduw Cemos. Arferai y paganiaid aberthu

dynion, ac hyd yn nod eu plant cu hunain, i

droi ymaith ryw drallodion gwladol mawrion,
fel y tystia Eusebius, Lactantius, Cesar, ac

ereiU ; a dywed Burder fod yr arferiad bar-

baraidd hwn yu ffynu yn mhlith yr Ethiopiaid,

y Phenisiaid, y Scythiaid, yr Aifftiaid, y
Chineaid, y Persiaid, yr Indiaid, y Gwalwysou,

y Groegiaid, y Rhufeiniaid, y Gotliiaid, a'r

Prydeiniaid. Abu llid mawr yn erbyn Is-

rael—y mae y frawddeg hon yn cael ei deaU
yn wahanol: (1) Llidiodd yr Arglwydd wrth
Israel am yru pethau i'r fath eithafion. (2) Yr
oeddy cenhedloeddoddiamgylchyneu ffieidd-

io o'r herwydd. (3) Yr ocdd brenin Moab
mor lidiog wrthynt, nes y penderfynodd ddal
aUan yn eu herbyn hyd y diwedd. (4) Bu
Uid mawr yu mhlitli Israel o'r achos. (5) Bu

3 p

a hwy a aethant ymaith oddi-
wrtho ef, ac a ddychwelasant i'iy

gwlad eu Tiun,

PENKOD IV.

\ EHYW wraig o wragedd meib-^ ion y proffwydi a lefodd ar Eli-
seus, gan ddywedyd, Dy was fy
ngr a fu farw ; a thi a wyddost fod
dy was yn ofni yr Ai'glwydd : a'r

echwynwr a ddaeth i gymeryd fy
nau fab i i fod yn gaethion iddo.

2 Ac Eliseus a ddywedodd wrtlii,

Bethawnafíì i ti ? mynega i mi,
beth sydd genyt ti yn dy d ? Dy-
wedodd hithau, Nid oes dim gan dy
law-forwyn yn t, ond ystcnaid o
olew.

3 Ac efc a ddywedodd, Dos, cais

i ti lestri oddiallan gan dy holl gy-

gofid neu edifeirwch mawT ar Israel o herw^'dd
yr aberthiad creulon hwn, fel y buasai yn dda
ganddynt pe na chariasent y rhyfel inor bcU,
fel ag i ddiweddu yn y fath weitìired oftiadwy.

A hwy a aethant ymaith oddiwrtho ef—rhag
iddo aberthu chwaneg o ddynion i'w dduw-
iau ; ac a ddychwcìasant Ì'w gwhtd eu hun
—bob un o'r tair byddin, gan osod terfyn ar y
rhyfel yn y modd liwnw.

PEN. IV. Adn. 1. A rhyw wraig] Ilon,

yn ol y Galdeaeg, Jarchi, a'r rabbiniaid, oedd
wraig Obadiah ; tra y tybia ereiU mai gwraig
i un o'r proftwydi a guddiasai efe yn yr ogof
ocdd hi, 1 Bren. xviii. 4. loragcdd ìneib-

ion y proffwydi—neu ddysgyblion y proft-

wydi ; canys yr oedd yn gyfreitlüon i'r proft'-

wydi gael gwragedd, yn gystal a'r ofleiriaid

a'r Lefiaid. Dy wasfy ngicr afufarw—

y

mao yn debyg fod ei gr hi }-n adnabyddus i

EUseus, canys hi a'i cyfarcha cf fel un a
wyddai fod ei gr yn ofni yr Arglwydd. A'r
echwynwr a ddacth—hwn, meddai yr ludd-
ewon, oedd Jehoram mab Ahab, yr hwn a
roddes fenthyg arian i Obadiah i borthi proff-

wydi yr Arglwydd, }-n Ue eu o)-nal ar di-aul

Ahab. / gymeryd 'fy nau fab i, i fod yn
gaethion iddo—yn ei -wasanacth ei hùn, neu
i'w gwerthu i ai-'aU. Er fod hyn yn oddefol
mewn rhai amgylchiadau, (gwel ar Mat. xviii.

25,) eto nid oedd gan yr echwynwr hwn ddim
tosturi at dylodi y wraig weddw, na pharch i

dduwioldob ei gr.
Adn. 2. Bet/i a imaf i ti] I'th gynorthwyo,

gan fy mod fy hun yn dylawd ? JJcih sy'dd

genyt ti yn dy d—ag y geUi ei hebgor, a'i

droi jTi arian, i dalu dyíed dy r ? Nid oes
dim— werth, nca ag y gallaf ci hebgor, oìul

ystenaid o oLcw—û'r hwu ond odid y g^raeid
bara, neu yr hwn a fwyteid gyda biU*a, 1 lîren.

xvii. 12. Ond tybia rhai mai eìuiint wodi ei

gadw ganddi erb>Ti dydd ei chh^ddedigaoth
vdoedd : gwel ar Mat. xxvi. 8—12.
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mydogioii, sc/ llestri gweigion, nid
3^chydig.

4 A phan ddclych i mewn, can y
drws arnat, ac ar dy feibion, a thy-

wallt i'r holl lestri hyny ; a dod
heibio yr hwn a fyddo llawn.

5 Felly hi a aeth oddiwrtho ef, ac

a gatiodd y drws arni, ac ar ei meib-
ion: a hwynt-hwy a ddygasant

//

llestri ati hi ; a hithau a dywalltodd.

6 Ac wedi llenwi y llestri, hi a

ddywedodd wrth ei mab, Dwg i mi
eto lestr. Dywedodd yntau wrthi,

Nid oes mwyach un llestr. A'r olew
a beidiodd.

7 Yna hi a ddaeth ac a fyncgodd
i r Duw. Dywedodd yntau, Dos,

gwerth yr olew, a thâl dy ddyled

;

a bydd di fyw, ti a'th feibion, ar y
rhan arall.

8 ^ A bu ar ryw ddiwrnod i Eli-

Adn. 3. Cais i ti lesiri oddiallan\ Canys

nid oedd ganddi gymaint a llestri gweigion yn
ei tli.

Adn. 4. Cau y drws arnat, ac ar dyfeih-

ion] Fel na byddai ì neb ddyfod i mewn i'w

lîaíionyddu tra y byddai y wyrth yn cael ei

cliyflani ; a rhàg i'r j)lant redeg allan i fostio

ara y fath gyflcnwad gwyrthiol wrth eu cy-

mydogion ; ac fel y cacnt hamdden i addoli a

niòliannu Duw am ci radlonrwydd hynod. A
ihywalÜ Ì'r holl lestri hyny—o'r ystên yn yr

lion y mae yr olew genyt ; a dod heibio yr
hwn a fyddo llawn—yr hyn a wnai un o'i

meibion, tra y byddai y llall yn estyn iddi

lostr gwâg.
Adn. 5. Felly hi a acth oddiwrtho ef] I

fenthyca llestri gweigion gan ei chymydogion.

Adn. G. Dwg i rni eto lestr] Canys yr oedd

y bachgen yn sefyll mewn syndod ar ol i'r

holl lcstri gael eullcnwi. Nid oes mioyach

un llestr—trwy fod yr olaf o'r rhai a fenthyc-

odd hi wcdi ei lcnwi. "2l'r olew a beidiodd

—a beidiodd â chynyddu yn wyrthiol, a beid-

iodd â rhcdeg allan. Tra yr oedd yno lestr

i'w lcnwi, yr oedd yr olcw yn cynyddu yn
barhaus ; a phan nad oedd un llestr i'w dder-

byn, y pryd hyny yn unig y peidiodd cf â
ríiedeg. Yr oedd hwn yn arwyddlun da o ras

Duw. Llo y mao calon wâg a hiracthlon,

yno y mae ff'ynnonell orlifol o ras ac iachawd-

wriaeth. üs cawn ni mewn rhyw le, neu ar

ryw bryd, fod yr olew grasol yn peidio dylifo,

hyny sydd am nad ocs yno lestri gweigicii,

ddim cneidiau yn newynu ac yn sychcdu am
gyfiawndcr. ü'n tu ni y mao y prinder, nid

o du Dduw : eia üydd ni sydd yn pallu, nid oi

ras ef.

'Mae'r iachawdwriaeth fcl y môr,
Yn diwyddo byth i'r lan

;

Mae yuddi ddigon, digon bylh,
I'r iruun ac i'r gwan.'

Adn. 7. Dos, gwerth yr oleto] Diamau
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seus dramwyo i Sunem ; ac yno yr
oedd gwraig oludog, yr hon a'i cy-
mhellodd ef i fwytabara. Achynif-
er gwaith ag y tramwyai efe heibio,

efe a droai yno i fwyta bara.

9 A hi a ddywedodd wrth ei gr,
Wele yn awr, mi a wn mai gr
santaidd i Dduw ydyw hwn, sydd
yn cyniwair heibio i ni yn wastadoL

10 Gwnawn, atolwg, ystafell fech-

an ar y mur ; a gosodwn iddo yno
wely, abwrdd, ac ystôl, a chanwyll-
bren : fol y tro efe yno, pan ddelo
efe atom ni.

11 Ac ar ddydd-gwaith efe a
ddaeth yno, ac a drôdd i'r ystafell,

ac a orphwysodd yno.
12 Ac efe a ddywedodd wrth Ge-

hazi ei was, Galw ar y Sunamees
hon. Yntau a alwodd arni hi : hi-

thau a safodd ger ei fron ef.

fod yr olew gwyrthiol hwn, fel y gwin yn Cana
Galilea, o'r fath oraf, fel yr oedd yn hawdd
iddi ei werthu, a chael pris da am dano : a
thâl dy ddyled—yr oedd hi i dalu ei dyled

gyfiawn â riian o'r arian, ac i fyw gyda'i meib-
ion ar y rhan araU.

Adn. 8. 1 Eliseus dramwyo i Sunem]
Dinas yn Uwyth Tssacar, yn agos i Endor ; ac
yno yr oedd gioraig oludog—yr hon ocdd
hefyd, yn ol y Syriaeg a'r Galdeaeg, yn ' ofni

pechu,' ac yn ' wir dduwiol.' Dywed Rab.
Eliezer ei bod yn chwaer i Abisag y Sunam-
ees, yr hon a roddwyd i gynhesu Dafydd yn
ei henaiut,' 1 Bren. i. 3 ; ond nis gall hyny fod

yn wir, trwy fod 120 mlynedd er pan fu Da-
fydd farw. Hon a'i cymhellodd ef i fwyta
bara—hyny yw, a fu ('cer wrtho am droi i

mewn i gael lluniaeth wrth íyned heibio ; ac

felly y gwnai efe bob aiuser.

Adn. 9. 3Ii a wn mai gwr saniaidd i

Dduw ydyw hwn] Sef prolîwyd enwog i'r

Goruchaf ; sydd yn cyniwair heibio i ni yn
wastadol—ar ei ffordd o'r naill ysgol y proff-

wydi i'r Uall.

Adn. 10. Gionawn, atolwg, ystafellfechan
ar y mur] Sef y tu allan i fur eu t, fel y
gallai droi i mcwn iddi i orphwys, myfyrio, a
gweddio, a bod aUan o swn a dadwrdd y tculu.

Yr oedd gwely, bwrdd, ystôl, a chanwyllyr,
yn bob pcth ag ydoedd yn angenrheidiol er ei

gysur yn y fath le, dan y fath amgylchiadau

;

ac y mao yn dcbyg ei fod yn cael ymborth yn
y t, ar yr un bwrdd a'r gr a'r wraig.

Adn. 11. Ac ar ddydd-gwaith efe a ddacth
yno] Scf rhyw ddydd o'r wythnos, canya nid
arferai yr ìuddewon deitlíio ar y sabbath,

oddieithr i addoli ; ac a drôdd i'r ystafcll—

y

tro cyntaf ond odid ar ol ei hadeiladu ; ac a
orphwysodd yno—àros nos, efo a'i waa.

Adn. 12. Ac efe a ddywedoddwrth Gehazi
ei toas] Yr hwn a deithiai gydag eí fel gwoin •

ydd iddo. Dyma y tro cyntaf i ni glywed am
y gr hwn ; a piiwy ydocdd nis gwyddom.
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13 Dywedodd hefyd wrtho, Dy-
wed yn awr wrthi hi, Welc, ti a
ofolaist trosom ni â'r holl ofal yma

;

beth sydcl i\v wnenthur erot ti ? a
oes afijnych di ei ddywedyd wrthy
brenin, neu wrth dywysog y llu ?

Hithau a ddywedodd, Yn nghanol
fy mhobl yr ydwyf íi yn trigo.

14 Ac efe a ddywedodd, Bcth gan-
hyny syäd i'w wneuthur erddi hi ?

A Gehazi a ddywedodd, Yn ddiau
nid oes iddi fab, a'i gr sydd hen.

15 Ac efe a ddywedodd, Galw hi.

Ac efe a'i galwodd hi ; a hi a safodd
yn y drws.

16 Ac efe a ddywedodd, Yn
nghylch y pryd hwn wrth amser
bywioliaeth, ti a gofleidi fab. Hi-
thau a ddywedodd, Nage, fy ar-

glwydd, gr Duw, na ddywed gel-

wydd i'th law-forwyn.

Galw ar y Sunamees hon—o'i th ei hun i

dtirws ystafell y iiroífwyd. Ilithau a safodd
ger ei fron—ac ar ol gwrthod y cynygion a

wnaed iddi gan Eliseus trwy law ei was, adn.

13, ymddengys iddi ddychwelyd i'w th.
Adn. 13. hywedodd hefyd iortho\ Ýgon-

adwri gyntaf a gafodd y gwas oedd i'w galw hi

at ddrws yr ystafell ; ac wedi iddi ddyfod, y
mae efe yn caelail genadwri. Dytoedyn awr
torthi hi—oddiwrthyf fi. Beih sj/dd i'îo

wneuthur erot ti—am dy holl garedigrwydd
yn go'alu fel hyn ar ein cyfer ? . A oes afn-
ech di ei ddyioedyd lorth y brenin—feí y
b} ddo i'tli r gael rhyw swydd anrhydeddus
dan y llywodraeth? neu wrth dywysoy y llu

—am swydd iddo yn y fyddin? Yn nglianolfy
mhoblyr ydioyffi yn ìriyo—fel pe dywedas-
ai, ' Y mae genyf ddigon o bethau da y byd
hwn, ac yr wyf yn cael fy amgylchynu gan fy

nghcraiut a'm cyfeillion, ac yn ddedwydd
iawn yn y fan Ue y gosododd rhagiuniaeth

Duw fi, fel nad oes arnaf eisiau newid fy sef-

yllfa.' Ymddengys fod Eliseus mewn bri

mawT gan y brenin a'i dywysog ar ol y fudd-

ugoliaeth a gawsant hwy yn ddiweddar yn ol

gair Eliseus, pen. iii. 15—25.

Adn. 14. Ac efe a ddywedodd\ Wrth Ge-
hazi, ar ol i'r wraig rinweddol hon ddychwelyd
i'w th ; Beth gan hyny sydd i'w loneuthur
erddi hi ?—gan ei bod wedi gwrthod y íFafr a

gynygiwyd iddi, a allwn ni wneuthur rhyw
ad-dadiad arall iddi am ei charedigrwydd ? A
Gehazi a ddywedodd, Yn ddiau nid oes iddi

fab—i feddiannu eu hetifeddiacth ar eu hol,

ac i gadw i fyny enw y teulu, yr hyn a ys-

tyrid yn beth antfodus iawn yn Israel ; a'i

gwr sydd hen—ac am hyny yr oedd yn fwy
annhebyg iddi gael mab o hono.

Adn. 15. Galw hi] Yr ail waith, i roddi

addewid o fab iddi yn ol awgrymiad Gehazi.

A hi a safodd yn y drws—neu allan wrth y
drws, yr un modd a'rtroo'r blaen, adn. 12.

Adn. 16. Ac efe a ddywedodd] Gan ei

17 A'r wraig a feichiogodd; ac a

ddyg fab y pryd hwrnw, yn ol amser
bywioliaeth yr hyn a lefarasai Eli-

seus wrthi hi.

18 ^ A'r bachgen a gynyddodd,
ac a aeth ddydd-gwaith allan at ei

dad at y medelwyr.
19 Ac efe a ddywedodd wrth ei

dad, Fy mhen, fy mhen ! Dywedodd
yntau wrth lanc, Dwg ef at ei fam.

20 Ac efe a'i cymerth, ac a'i dyg
ef at ei fam. Ac efe a eisteddodd
ar ei gliniau hi hyd hanner dydd,
ac a fu farw.

21 A hi a aeth i fyny, ac a'i go-
sododd ef i orwedd ar wely g\vr

Duw, ac a gauodd y drws arno, ac
a aeth allan.

22 A hi a alwodd ar ei gr, ac a
ddywedodd, Anfon, atolwg, gyda
mi un o'r llanciau, ac un o'r asenod

:

chyfarcli hi ei hun y tro hwn, ac nid trwy enau
ei was, fel yu adn. 13. Yn nghylch y 2^^yd

hwn lorth amser byicioliaeth—hyny yw, yn
mhen tua naw mis

;
gwcl ar Gen. sviii. 10 ;

ti a gofleidi fab—hyny yw, hi a esgorai ar

fab byw, yr hwn y cai lii ei fagu ar ei mynwes

,

a*i gofleidio fel y gwna pob mam. Nage^fy
arglioydd, giòr Uuw—hi a'i cyfarchai ef yn
y modd mwyaf parchus, gan mor fawr y dy-
munai i'w eiriau fod yn wir; na ddywedgel-
wydd i'th laio-forwyn—trwy beri iddi obeith-

io am beth na ddeuai byth i ben. Nis gallai

gredu gan lawenydd.
Adn. 17- A'r wraig a feichiogodd] Âc

felly cadarnhawyd gwirionedd jt addewid.

Fel hyn adeiladodd Duw d iddi hi, }ti wobr
am ei charedigrwydd yn adoiladu ystafell i'w

broflwyd cf,

Adn. 18. A'r bachgcn a gynyddodd] Mewn
oedran a maintioli, trwy ei fod yn awr, fel y
meddylir, oddoutu G mlwvdd oed ; ac a aeth

ddydd gioaith allan ot ei dad—yr hwn oedd

ar y maes yn edrych ar ol y medelwyr.

Àdn. 19. Fy mhen, fy mhen!] mae ya.

debyg ei fod wedi ei daro gan lorcs yr haul, yr

liyn yn fuan a alhii beri marwolaeth i blentyn

mor ieuauc yn y whid boeth hòno. Modd
bynag, yr oedd llaw rhaghiniacth }n y cystudd

hwn, fel y cai y proüv, yd achlysur i wneuthur
gwyrth ryfeddol er amlygu gogoniant Duw,
yn debyg i'r hyn a wnaethai Elias ar fab y
wraig eddw o Sai'cpta, 1 lîren. xvii. 21, &c.

Dwg cf at ei fam—fel y byddai iddi hi ar-

feru rhyw foddion i esmwythâu y cur yn ei

ben, os gallai.

Adn. 20. Ac efe a cisteddodd ar ei gliiìiaii

hí] Gan fyned yn fwy poenus yn barhaus hyd
hanner dydd, pryd y bu farw,

Adn. 21. A hi a aeth ifyny] I ystafell y
profíwyd ; ac a'i gosododd ef i orwedd ar
wcly gwr Duw—nid oddiar dybiaotli ofei--

üoelus fod rhiuwedd yn ei wcly et i adfcru

bywyd v plentvn,ond fel vbvddai of ^nbai-od
' ' m'
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canys mi a redaf hyd at \vr Duw, ac
a ddychwelaf.

23 Dywedodd yntau, Paham yr
âi di ato ef heddyw ? nid yiu hi na
newydd-loer, na sabbath. Hithau
a ddywedodd, Pob peth yn dda.
24 Yna hi a gyfrwyodd yr asen

;

ac a ddywedodd wrth ei llanc, Gyr,
a dos rhagot : nac aros am danaf fi

i farchogaeth, onid archwyf i ti.

25 Felly hi a aeth, ac a ddaeth at

vvr Duw i fynydd Carmel. A phan
welodd gr Duw hi o bell, efe a
ddywedodd wrth Gehazi ei was,
Wele y Sunamees hòno.

26 Rhed yn awr, atolwg, i'w

yno erbyn y deuai gr Duw i mewn ; ac a
gauoddy dnosarno ef—felna chaineb fyned
i mewn i weled fod y plentyn wedi marw ; ac
a aetli allan—i'r maes at ei gr.
Adn, 22. Anfon, atohcg, gyda mi iin o''r

llanciau\ Ag oeddynt ar y maes yn medi

;

ac un o'r asenod—ag oeddynt yno yn cywain
yr ysgubau ond odid ; a mi a rcdaf liijd at

wr Duw, ac a ddychwelaf—liyny yw, a ddy-
chwelai yn cbriüydd. Ni ddywedodd fod y
plentyn wedi marw, rhag gofidio ei gr, ac

am y credai yr adferid ef i fywyd. Diamau
iddi glywed am yr hyn a \\'naethai Elias i fab

y wraig weddw o Sarepta, a gwyddai fod ys-

bryd Elias yn gorphwys ar Eliseus; ac yr
oedd yn hyderus y byddai i'r hwn a gawsai y
rhodd hon iddi gan Dduw, allu ei adfer ef yn
ol iddi. ' O wraig, mawr yw dy ffydd !' a

thrwy y ffydd hon, ' gwragedd a dderbyniodd
eu meirw trwy adgyfodiad,' Heb. xi. 35.

Adn. 23. l'aham yr âi di ato ef heddi/w']

Gan nad oedd yn ddydd cyntafo'r mis, nac yn
RGÌthfed dydd o'r wythnos ? Ymddengys oddi-

}'ma fod y proffwydi yn arferol o addysgu y
bobl yn gyhoeddus ar y dyddiau hyny, a bod
Uiwer yn cyrchu atynt i gael hyfforddiadau

mewn crcfydd a phethau creiU. Pob peth yn
dda—ni fydd fy mynediad yn boenus iddo ef,

nac yn niweidiol i ininau ; neu, fel y mae ar

ymyl y ddalen, ' llcddwch'—bydd dawel,

gad i mi fyncd.

Adn. 24. Gyr, a. dos rhagot] Yr oedd yn
arferiad yn y dwyrain i'r gwas gerdded gydag
asyn ei feistr, a'i yru neu ei symbylu yn
mìaen : ac y mae yn dobyg mai felly yr ocdd
yma ; canys nid ymddengys iddo ef gyraedd
at y proffwyd o'i blaen hi. Hac aros am
danaf Ji i farchogùelh—hyny yw, fel y gellir

meddwl, ' na âd i mi ei symbylu ef yn mlaen,

eithr gyr di ef nes y parwyf i ti beidio.' Ond
tybia rhai fod ganddyntbawb oi asyn.

Adii. 2.5. Fellji hi a aeth—at icr Duw i

fynydd Carmel] Yr hwn oedd oddeutu 15

m lidir Sunem. Aphan icelodd gwr Duw
lii bell—yn dringo ato i ben y mynydd

;

efe a ddywedodd torth Ueìiazi ei was—yr

hwii oedd yn ei ddylyn cf yn ei hoU deithiau
;

Wele y Sunamecs hòno—yr hon a arferai ou
dcrbyn hwy mor llotcugar pan yr aent trwy
ddinas Suncm.

492

chyfarfod, a dywed wrthi hi, A lüyt

ti yn iach ? a ydyiu dy r yn iach ?

a yclyw y bachgcn yn iach ? Dy-
wedodd hithau, lach.

27 A phan ddaeth hi at mt Duw
i'r mynydd, hi a ymaüodd yn ei

draed ef : a Gehazi a nesaodd i'w

gwthio hi ymaith. A gr Duw a
ddywedodd, Gâd hi yn llonydd

:

canys ei henaid sydd ofidus ynddi

;

a'r Arglwydd a'i celodd oddiwrthyf
fi, ac nis mynegodd i mi.

28 Yna hi a ddywedodd, A ddy-
munais i fab gan yr Arglwydd ? oni

ddywedais, Na thwylla fi?

29 Yna efe a ddywedodd wrth

Adn. 26. Rhed yn awr, atolwg, i'w chyf-

arfod] barch iddi, ac i wybod yr achos o'i

dyfodiad. A wyt ti yn iäch? Sçc.—a oedd
rhyw glefyd neu ddamwain wedi dygwydd
iddi hi, i'w gr, neu i'w bachgen ; neu ynte

a oedd pob un yn iach, diogel, a chysurus?

Dywedodd hithau, lach—neu, fel yr arwydda

y 'wreiddiol, pob peth yn dda ; canys da yw
]wb peth a wna Duw. Neu, os yw yn fwy
dewisol ein cyfieithiad ni, yr oedd hi a'i gr
yn iach, a gallai ddywedyd fod y bachgen
hefyd yn iach ; canys nid oedd y corff marw
yn teimlo clefyd mwyach, a gwyddai fod ei

enaid yn berffaith iach; canys nid oedd yr
athrawiaeth o ddamnedigaeth babanod wedi
gwarthruddo crefydd ' Duw y cariad' yn yr
amseroedd boreol hyny.
Adn. 27. IIi a ymaflodd yn ei draed ef]

Ond odid gan eu cusanu, yr hyn oedd yn ar-

feriad yn mhlith yr luddewon wrth dalu gwar-
ogaeth neu wneuthur deisyfiad, Mat. xxviii.

9, LucYÌi. 38. Gehazi a nesaodd >'w gwthio
hi ymaith—am ei bod yn cymeryd gormod o
hyfdra gyda'r proffwyd, meddai rhai ; neu
ynte, fel y gallwn feddwl, am y gwyddai nad
oedd ei feistr yn gofyn y fath ymostyngiad
gan wraig mor barchus, ac un a ddangosasai
gymaint o garedigrwydd iddynt. Gâd hi yn
llonydd—paid â'i chodi, canys y mae yr
agwedd hon yn arwydd o ryw ofid anarferol

ynddi; a'r Ärghüydd a'î celodd oddiwrth'yf

fi,—ni ddanghosodd i mi yr achos o'i gofid.

Yma gwel\\n fod gallu y proffwydi i rag-
wybod a gwneyd gwyrthiati yn tarddu nid
oddiar ryw rinwedd mewnol parhaus ynddynt
eu hunain, ond oddiar ddylanwad digyfi-wng

Ysbryd Duw ar y pryd, yr hwn a roddai ac a
attaliai efe yn ol fcl y gwelaì ei anfeidrol

ddoothineb fod yn oraf
Adn. 28. Yna hi a ddyioedodd, A ddy-

munais i fab gan yr Arglwi/dd?] Fel "pe

dywedasai, Ni roddwyd y mab hwn i mi ar

fy nymuniad annghymedrol fy hun, am yr
hwn y galhiswn yn awr gael fy ngheryddu yn
gyfiawn f'el hyn trwy ei golli. Oni ddywed-
ais—pan y soniaist ti wrtliyf gyntaf am dano,
Na, thwylla fi—â gobaith am both na ddaw
byth i ben ? Fclly buasai yn woll i mi fod
heb oi gaol, na'i goili mor fuan ar ol ci gacL
Adn. a9. Yìui cfe a ddywedodd lorth Ge-
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Geliazi, Gwregysa dy Iwynau, a

cliymcr fy ffon yn dy law, a dos
ymaith : o cLyfarfyddi â neb, na
cliyfarcli iddo ; ac o chyfarch neb
di, nac ateb ef : a gosod fy ffon i ar

wyneb y bachgen,
30 A mam y bachgen a ddywed-

odd, Fel mai byw yr Arglwydd, ac

mai byw dy enaid di, nid ymadawaf
fi â thi. Ac efe a gyfododd, ac a

aeth ar ei hol hi.

31 A Gehazi a gerddodd o'u blaen
hwynt, ac a osododd y ffon ar wyneb
y bachgen : ond nid oedd na Uefer-

ydd, na chlywed. Am hyny efe a
ddychwelodd i'w gyfarfod ef ; ac a
fynegodd iddo, gan ddywedyd, Ni
ddeíîrodd y bachgen.

32 A phan ddaeth Eliseus i mewn
i'r t, wele y bachgen wedi marw,
yn gorwedd ar ei wely ef.

hazi, Gwregysa dy Iwynaii] Sef codi gocîrc

ei wisg laes o amgylch ei Iwynau, fel y gallai

gerddecl yn fwy dirwystr ; a chymer jy jfon

yn dy law—i'tli gynortliwyo ar dy daith, ac

i'r dyben a enwir eto. O chyfarfyddi ä neb,

na chyfarch iddo—canys yr oedd cynifer o

ddefodau ffurfiol mewn cyfarchiadau yn y
wlad hòno ag a fuasent yn rhwystr mawr iddo

yn ei daith ; ac efe a chwennychai i'r wyrth
gael ei gwneuthur ar frys, cyn i neb wybod
am farwolaeth y plentyn. A gosodfy ffon i

ar wynch y hachgen—tra y byddaf fi yma yn
gweddio am i'r Arglwydd ei adfer ef.

Adn. 30. Nid ymcidawaf â thi] Hyd oni

ddeui di dy hun gyda mi ; canys nid oedd
ganddi hyder mawT yn Gehazi, ac nìd oedd ei

ffydd mor gryf fcl ag i gredu y gallai y proft-

wyd ei hun wneyd gwyrth mor fawr heb ei fod

yn y He. Ac efe a yyfododd, ac a aeth ar
ei hol hi—neu gj'da hi, wedi ei orchfygu gan
ei tliaerineb hi, ac oddiar ystyriaeth o'i mawr
garedigrwydd iddo.

Adn. 31. A Gchazi ayerddodd d'uhlaen
hwynt] Heb wybod fod ei feistr yn dyfod ar
ei ol ; ac a osododd y ÿ'on ar wyneh y
hachgen—fel y gorchymynwyd iddo, adn. 29 :

ond nid oedd lleferydd, na chlywed—ym-
ddengys i Gehazi ddywodyd rhywbeth wrth y
bachgen 'WTth osod y fí'on ar ei wyneb cf ; ond
ni lefarodd y marw, ac ni chlywodd ei lais

; yr
hyn oedd yn brawf na Iwyddodd y weithred i

adferu bywyd iddo, trwy nad oedd y proft-

wyà yn gweddio gartref am hyny feí y bwr-
iadai.

Adn. 32, Wele y hachgen loedi marw]
Ilyny yw, yr oedd yn ]mrhau yn farw, yr un
uiodd a chyn i Gehazi fyned ato

; yn gorwedd
ar ei tcely ef—ìlo y gosodwyd ef gan ei fam,
adn. 21.

Adn. 33, Ac cfe agauoddy drios arnynt
ill dau] Arno ei htm a'r bachgen marw,' fel

na fyddai i neb ei aflonyddu ef yn ei weddiau,
uac yn ci weithrcdiadau a grybwyllir isod ; ac

33 Felly efc a ddaeth i mewn, ac
a gauodd y drws arnynt ill dau, ac
a weddiodd ar yr Arglwydd.

34 Ac efe a aeth i fyny, ac a or-

weddodd ar y bachgen, ac a osododd
ei enau ar ei enau yntau, a'i lygaid
ar ei lygaid ef, a'i ddwylaw ar ei

ddwylaw ef, ac efe a ymestynodd
arno ef; a chynhesodd cnawd y
bachgen.

35 Ac efe a ddychwelodd, ac a
rodiodd yn t i fyuy ac i waercd

;

ac a aeth i fyny, ac a ymestynodd
arno ef : a'r bachgen a disiodd hyd
yn seithwaith, a'r bachgen a agor-

odd ei lygaid.

36 Ac efe a alwodd ar Gehazi, ac

a ddywedodd, Galw y Sunamees
hon. Ac efe a alwodd arni hi. A
hi a ddaeth ato ef. Dywedodd
yntau, Cymer dy fab.

a weddiodd ar yr Argîwydd—trwy ddylan-

wad yr hwn yn unig y gobeithiai efe ei adferu

ef i fv"v\yd, neu ei fendith ar y defnyddiad o

bob nioddion naturiol,

Adn. 34. Ac efe a aeth ifyny] Ar y g^ely

;

ac a orioeddodd ar y hachgen—gün ymdrechu
trosghwddo peth o'i mtcs naturiol oi hun i'w

gorftef, fel y gwnaethai Elias à mab y weddw
yn Sarepta, 1 Bren. xvii. 21 ; ac a osododd

ei enau ar ei enaii yntau—gün anadlu yn
gryf i'w enaiî, i efteithio ar ei ysgyfaint; a'i

ly'gaid ar ei hjgaid ef—yv hyn a ddygwyddai
yn naturiol yríth. osod ei enau ar ei enau ef

;

'a'i ddwylaw ar ei dduylaw ef—cí'ü a arferai

bob moddion naturiol yn ei allu i adferu byw-

yd, tra y gwoddiai ar AwdA\T bywyd i arferyd

dylanwad gwyrthiol. A chynhesodd cnawd
y bachgen—trwy fendith Dnw ar y moddion
'hyny.

Adn. 35. Ac efe a ddychwelodd] Neu a
ddisgynodd oddiar y gwely ; oo a rodioddyn

V Hlifyny ac i loacred—Ìiyny yw, efe a redai

yn ol ac yn mlaen ar hyd yr ystafell i ennill

gwres cln\anegol ; ac a aeth i fyny—ar y
gwely,írí" a ymestynodd arno rf—eih\ aith, ac
eilwaith, i gyfleu iddo y g^vrcs chwanegol a
ennillaì efe a\ rth rcdeg felly yn ol ac yn nìlaen
ar hyd yr ystafell : g^\el ar Ì Eren. xvii. 21.

A'r hachgcn a disiodd hyd yn seilhwaith—
trwy yr hyn y rhyddhaM}d ci ben of oddiwrth

y gorlif a fu yn aclios o'i farwolaetli. Gyr
y rhan fwyaf o ddynion, yn gysttü a natur-
iaethwyr a meddygon, fod tisian yn foddion
efteithiol iawn i r^ddhau y pen : gwel Pliny,
Hist. Nat. lib. sxviii. cap. C ^4'/' hachgcn'a
agorodd ei ìygaid—yr hyn oedd yn ar\\ ydd
sìcr fod Duw wedi adferu nid yn unig ei fw-
}'d, ond ei enaid hefyd : gwel ar 1 Bren.
xvii. 22,

Adn. 36. Ac efe a alwodd ar Gehazi] Yr
hwn oedd y tu allan ì ddrws yr ystafell, adn.
33, a'r hwn hefyd a alwodd ar y Sunamces yu
ol gorchymyn Éliseus. A hi 'a ddacth ato'ef
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37 A hi a aeth i mewn, ac a syrtla-
iodd wrth ei dracd cf, ac a ymgrym-
odd hyd lawr, ac a gymerodd ei
mnb, ac a aeth allan.

38 •[[ Ac Eliseus a ddychwelodd
i Gilgal. Ac yr oedcl newyn yn y
wlad ; a meibion y proffwdi oedd
yn eistedd ger ei fron ef ; ac efe a
ddywedodd wrth ei was, Trefna y
crochan mawr, a berw gawl i feib-
ion y proíiwydi.

39 Ac un a aeth allan i'r maes i

gasglu bresych, ac a gafodd win-
wydden wyllt, ac a gasglodd o honi
fresych gwylltion lonaid ei wisg, ac
a ddaeth ac sJu briwodd yn y croch-
an cawl: canys nid adwaenent
liwynt.

40 Yna y tywalltasant i'r gwr i

fwyta. A phan fwytasant o'r cawl,

—sef at Gehazi, yr hM-n a barodd iddi fyned
i'r ystafell i geisio ei mab.
Adn. 37. A hi a aetk i mewn\ At Elisens,

yn ol gorchymyn Gehazi ; ac a syrthiodd
lorth ei_ draed e/"—gyda'r parch mwyaf iddo
ef, a'r diolchgarwch gwrcsocaf i Ddu am ad-
feni ei mab tr\\'y ei oíferynoliaeth eí; ac a
gymerodd ei mah—yn fyw oddiar y gwely

;

ac a aeth allan—mewn llawenydd a gorfoledd
mawr, gan gyhoeddi i'r holl deulu yr hyn a
wiiaethai Duw erddi.

Adn. 38. Ac Eliseus a ddychwelodd i

Gilgal] Lle y buasai efe amrai weithiau o'r
blaen, cyn ac wedi symudiad Elias. Ac yr
oedd neunjn yn y wìad—meààjlìr mai ani y
newyn hwn y sonir pen. viii. 1. A meiòion 'y

proffwydi oedd yn eistedd ger ei fron ef—i
wrando ei ddoethineb, ac i gael eù haddys""u
yo y gyfi-aith, fel y gallent hwythau addsgu
erein.

_
Trefna y crochan mawr,_ a berw gaiol

i feibion y proffwydi—y rhai oeddynt yn
gant rifedi, adn. 43. Ymddengys fod yr
îioll ysgolorion hyn yn bw^-ta ar yr un bwrdd.
Adn, 39. Ac un] O'r coìegw>'r yn debygol;

a acth allan i'r maes igasglu bresych—'Saes.

llysiau, i M-neyd y cal ; ac a g'afodd win-
loýdden loyllt—meddylir yn gyffredin mai y
cologuintida oedd hon, yr hon y mae ei daîl
yn lled debyg i ddail y winwydden, ond mor
chwerw nes cael yr enw 'bustl yr holl ddaear.'
Y mac afal chwerio yn tyfu ar y planhigyn
hwTi, pa rai a ddefnyddir gan íeddygon ifol

carthai cryf ; ond os cymerir llawer o hono, y
mae yn wenwyn angcuol. Lonaid ci wisg—
o'r dail a'r afalau ond odid, y rhai a dorodd
efe jTi fân i'w berwi yn y cawl, fel y gwTieir

â llysiau gerddi. Canys nid adwaenent hioynt—am nad oeddynt yn efrydu Uysicuaeth yn y
coleg hwnw.
Adn. 40. Yna y tywalltasant] Y cawl i

gwpanau neu bicynau, fel y gallai y gwr oi

fwyta ; a phan fwytasant—pan ddeclu-euas-
ant fwyta, profasant fod ei flas yn cjiwcrw
íawn, a thoindent ryw gnofoydd rhyfcdd yn

hwy a waeddasant, ac a ddywcdas-
ant, O r Duw, y mae angau yn y
crochan : ac ni ailent ei fwyta.

41 Ond efe a ddywedodd, Dygwch
flawd. Ac efe a'* bwriodd yn y
crochan : dywedodd hefyd, Tywallt
i'r bobl, fel y bwytaont. Ac nid
oedd dim niwed yn y crochan.
42 ^ A daeth gr o Baal-salisa,

ac a ddyg i \vr Duw o fara blaen-
ffrwyth, ugain torth haidd, a thwys-
enau o d newydd yn ei'gibau. Ac
efe a ddywedodd, Dod i'r bobl, fel

y bwytaont.
43 A'i weinidog ef a ddywedodd,

I ba beth y rhoddaf hyn gerbron
cànwr ? Dywedodd yntau, Dyro i'r

bobl, fel y bwytaont : canys fel hyn
y dywedodd yr Arglwydd ; Hwy a
fwytant, a bydd gweddill.

e« hymysgaroedd. wr Duw, y mae angau
yn y crochan !—sef rhyw beth gwenwynig a
fyddai yn angau iddynt hwy os bwytäent y
cawl. Ac ni allent eifwyta—gan mor chwerw
ydoedd, a rhag ofn marw.
Adn. 41. Dygwch ftaiod] Yr hwa. oedd i

fod yn arwydd yn imig o allu Duw, fel yr
halen yn nyfroedd Jericho, pen. ii. 21. Ac
efe aH bwriodd yn y crochan—am ben y
cawl ; ac ymddengys i'r cawl a godesid i'r

cwpanau gael ei dywallt yn ol hefyd. Ac nid
oedd diin niioed yn y crochan—yr oedd y
chwerwder wedi ei bereiddio, a'r hyn oedd
wenwyn angeuol wedi ei droi yn faeth iach-

usol!

Adn. 42. A daeth gwr o Baal-salisa]
Dinas yn Ilwyth Ephraim ; ac a ddyg i wr
Duw fara blaenffnoyth—yn union ar ol y
pasc, pryd yr oedd y cynauafhaidd yn dechreu,

Lef. xxiii. 10 ; ugain torthhaidd—yn offrwm
prydlon i'r profîwyd yn amser y newyn hwn

;

a thioysenau o d neydd—yn offrwm i

Dduw, Lef. xxiii. 14; yn ei gibau—yn dwys-
etìau heb q\\ dyrnu, neu yn rawn irion heb eu
crasu. Ond tybia Dr. Hammond fod y cibau
hyn yn meddwl sach neu ysgrepan, yn yr hon

y cariai efe hwynt. I'r offeiriaid yn Jeru-

salem y dylasent fyned ; ond ni oddefai llyw-

odraeth Israel i neb o ddeiliaid y deyrnas hòno
eu dwyn i Jerusalcm : a thybiai y gr hwn
y byddai yn dda gan Eliseus eu cael yn amser

y newyn. Dod i'r bobl,fel y bwytaont—sef

i feibion y proffwydi.

Adn. 43. I ba^ beth y rhoddaf hyngerbron
cànior .^] Yn dcbyg fel y dywedodd Andreas
wrtlí yr Icsu, pan oedd cfe ar fodr porthi mwy
ddynion â llai o fwyd, loan vi. 9 :

' Beth
yw hyny rhwng cynifer?' Dywedodd yntau^
Dyro i'r bohl—gwna fel yr wyf fi yn gor-

chyniyn i ti, heb wrthddadlu. Canys fcl hyn
y dywedodd yr Arghoydd—yr hwn a amlyg-
odd iddo ef y j^ryd hyny, trwy ysbryd proff-

wydüliacth, y byddai yno fwy na digon i'r

hoU ysgolorion.
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44 Felly efo a'^ rhodclodd ger eu
bron hwynt : a hwy a fwytasant, ac
a weddiilasant, yn ol gair yr Ar-
glwydd.

PENNOD V.

AlSrAAMAJSÍ, tywysog llu brenin
Syria, oeddr mawr yn ngolwg

ei arglwydd, ac yn anrhydeddus ;

canys trwyddo ef y rhoddasai yr
Arglwydd ymwared i Syria : ac yr
oedd efe yn r cadarn nerthol, ond
yr oedcl yn wahanglwyfus.

2 A'r Syriaid a aethant allan yn
finteioedd, ac a gaethgludasent o
wlad Israel lances fechan ; a hòno
oedd yn gwasanaethu gwraig ISTa-

aman.

Adn. 44. A hwy a fioytasant] Hyd ddi-

gonedd ; ac a weddillasant—trwy fod yno yn
y diwedd fwy o fara ond odid nag yn y dechre.

Yr oedd y wyrth hon yn debyg i wyrthiau
Crist amrai weithiau, ond fod nifer y bobl yn
fwy, a'r ymborth yn llai, bob amser gauddo ef.

PEN. V. Adn. 1. A Naaman^ tywysog
llu brenin Syria] Sef tywysog milwraidd
byddin Benhadad ; oedd wr maior yn nyohsg
ei arglwydd—ar gyfrif ei fedrusrwydd mewn
rhyfel, a'i fawr nerth corfForol ; canys trwyddo

ef y rhoddodd yr Arghoydd ymicared i

Syria—felly, pan gai y cenhedloedd fuddug-

oiiaeth ar Israel, oddiwrth yr Arglwydd yr

oedd hyny, yn gosp am bechodau ei bobl ei

hun. Dywed yr luddewon mai Naaman a

dynodd mewTi bwa ar ei amcan, ac a laddodd

Áhab, 1 Bren. sxii. 34. Ac yr oedd efe ynr cadarn' nerthol—Arabaeg, 'yn gawr, ac

yn gryf iawn.' Ond yr oedd yn wahan-
glwyfus—yr hyn oeddyn ddarostyngiad mawr
ar ei hoU anrhydedd. Y mae Duw yn fynych,

yn nhrefti ei ragluniaeth, yn goddef i ddiffyg-

ion mawrion gydfyned âg enwogrwydd hynod,
fel y cuddier balchder oddiwrth ddyn. Yr
oedd y gwahanglwyf yn bla dychrynllyd, ac

anfeddyginiaethol trwy foddion dynol : gwel
ar Lef. xiii. 2. Hefyd yr oedd yn ddolur cy-

ffredin iawn yn Syria, er nad oedd yn cau y
dyoddefydd oddi-wTth gymdeithas dynion yno,

lle nad oedd y gyfraith luddewig mewn
grym.
Adn. 2. A'r Syriaid a aethant allan yn

finteioedd] I yspeilio y cenhedloedd cymyd-
ogaethol o ba beth bynag a allent ei gael, yn
ol arferiad yr amseroedd hyny ; ac a gaeih-
gludasant o wlad Israel ìances fechan—yr
oedd bechgyn a merched ieuainc yn mhlith eu
hyspail yn f^Tiych, y rhai a werthent yn
gaethion yn Syria ; a hòno oedd yn gicasàn-
aethu gyjraig Naaman—wedi ei phrynu gan-
ddi o'u llaw hwynt.
Adn. 3. A hi a ddywedoddwrtheimeistres']

Wrth ei chlywed ryw dro yn cwyno oblegid

3 A hi a ddywedodd wrth ei

mcistres, O na hyddai fy arglwydd
o ílaen y proífwyd sydd yn Samaria

:

canys efe a'i hiachäai ef o'i wahan-
glwyf.

4 Ac un a aeth ac a fynegodd i'w
arglwydd, gan ddywedyd, Fel hyn
ac fel hyn y dywedodd y llances o
wlad Israel.

5 A brenin Syria a ddywedodd,
Dos, cerdda, a mi a anfonaf lythyr
at frenin Israel. Ac efe a aeth ym-
aith, ac a ddyg gydag ef ddeg talent
o arian, a chwe mil o aur, a deg pâr
o ddillad.

6 Ac efe a ddyg y llythyr at fren-

in Israel, gan ddj'-wcdyd, Yn awr
pan ddel y llythyr hwn atat ti, wele,
anfonais atat ti líaaman fy ngwas,

gwahanglwyf anfeddyginiaethol ei g\vr ; na
byddaify arglwydd o fuien yproffwyd sydd
yn Samaria—sef yn ninas Samaria, Uc yr
oedd Elisous yn cartrefu yn fynych ; canys
efe d'i hiachäai ef o'i wahangìwyf—yr oedd
hi wedi clywed am wyrthiau hynod Èliseus,
proffwyd Jeiiofa, cyn ei chaethgludo o'i

gwlad ; ac nid amheuai ei allu a'i barodrwydd
ef i iachâu ei meistr, ond iddo fyned ato.

Dylai plant gael eu haddysgu yn ngweithred-
oedd rhyfedd Duw, fel y gallont son am dan-
ynt, yn mha le bynag y byddont, er lles i

ereiU. le, gall g"sveinidogion, fel y forwynig
fechan hon, fod yn fendith i'r teuluoedd Ìle y
byddont, wrth adrodd yr hjTi a wyddant hwy
am ogoniant Duwac anrhydedd ei weision.

Adn. 4. Ac un a aeth] Neu, fel y mao y
LXX yn ei ddarllen, * a hi a aeth, ac á fyneg-
odd i'w harglwydd ;* hyny yw, gwraig Na-
aman a fynegodd i'w gwr. Ond y mae y
Yidgate, Boothroyd., Fatrick, ac ereill, yn ei

ddeall am Naaman ei hun yn ei f>Tiegu i'w

arglwydd frenin: g^-el adn. 5. r oedd y
llances fechan hon wedi jTuddwyn bob amser
mor dda, nes yr oedd ei geiriau yn cael eu
coelio, a'u coelio i'r fath raddau nes seilio

ai-nynt genadaeth oddi\VTth frenin Syria at

frenin Israel

!

Adn. 5. A brenin Syria a ddyicedodd]
Wrth Naaman, am iddo fyned i Samaria yn
ddioedi ; a mi a anfonaf lythyr at freì'iin

Israel—fel y byddo iddo ef ddyianwadu ar y
proffwyd i'th iachàu. Ac cfe a ddyg gydag
ef ddeg talent o arian—i dalu ei draui ar \
ftbrdd, ac i Araeyd anrhegion ond odid i'r

brenin a'r profi\vyd ; a chwc mil o aiir—nen,

fel y mae yn yr Arabaeg, 'chwe mil o siclau

aur ;' a deg pär o ddillad—i'w rhoddi yn an-

rheg i'r proffwyd, &c. Yr oedd y 10 talent o

arian, yn ol £342 3s. 9c. yr un, }ti cvi-aodd i

£3,421 17s. 6c. o'n harian ni ; a'r 6,000 sicl

aur, yn ol £1 lùs. Gc. yr un, ya. cyraedd i

£10,950 ; yr hj-n a wnai jna y c}-fan, heblaw

y deg pár o ddiUad, £14,371 175. Gc. o'n

Ìiarian ni ! Dengvs hvn fod Naamau vu
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fel yr iacliâit ef o'i walianglwyf.

7 A plian ddarllenodd brenin Is-

rael y;llythyr, efe a rwygodd ei ddi-

llad, ac a ddywedodd, Ai Duw ijd-

tuyf fì, i farwhau, ac i fywliau, pan
anfonai efe ataf fi i iacháu gr
o'i wahanglwyf ? gwybyddwch gan
hyny , atolwg, a gwelwch mai ceisio

achos y mae efe i'm herbyn i.

8
1f[
A phan glybu Eliseus g\vr

üuw rwygo o frenin Isi'ael ei ddi-

11 ad, efe a anfouodd at y brenin, gan
ddywedyd, Paham y rhwygaist dy
ddillad? deued yn awr ataf fì, ac

efe a gaiff wybod fod proffwyd yn
Israel.

9 Yna IS'aaman a ddaeth â'i feirch,

ac á'i gerbydau, ac a safodd wrth

ddrws t Eliseus.

gyfoethog iawn, os nad o drysorfa brenin

Syria y danfonwyd hwynt.

Adn. G. Yìi àior pan ddel y llythyr hwn
ntat tí] Brenin Syria oedd yn dywedyd hyn
yn ei lythyr, ac nid Naaman wrth ei gyflwyno

ef; wele, anfonais atat ti Naamanfy nyioas

—dygiedydd y llythyr hwn ; fel yr iachâit

ef oH wahaììfflwyf—rìen, ' fel trwy dy or-

chymyn di y bydd'o i Eliseus ei iachâu ef;'

canys dywedir yn fynych fod brenhinoedd yn
gwneyd y peth ag y gorchymynant ei wneuthur.

-Modd bynag, ni ddeallodd brenin Israel ef yn

y goleuni hwn.
Adn. 7. Ufe a rwygodd ei ddillad] Yn

arwydd o'i ofid wrth 'feddwl nad oedd hyn
ddim ond esgus i dynu cweryl âg ef; neu

ynte rhwygodd ei ddillad o herwydd y cabledd

agytybiaifod y llythyr yn ei gynwys, wrth

geisio ganddo ef wneyd yr hyn nad allai neb

ond Duw ei wneuthur. Ai Duw ydioyffi, i

farwhau ac ifyiohau ?—a ydyw brenin Syria

yn meddwl fod genyf fi awdurdod ar angau ac

einioes, yr hyn nad' yw yn perthyn i neb ond

i'r Duw hoUalluog yn unig ? Yr oedd y pagan-

iaid cu hunain yn ystyried y gwahanglw^f yn
anfeddyginiaethol gan bawb ond eu duwiau

:

gwel ar Exod. iv. G, 7, Lef. xiii, 2, &c., a

Num. xii. 10—12. Gwelch mai ceisio

achos y mae efe i'm herhyn i— Saes. ' ceisio

cweryV wrth ofyn genyf wneuthur yr hyn nis

gallaf, ac yna fyned i ryfel yn fy erbyn am
beidio ei wneuthur.

Adu. 8. Paham y rhioygaist dy ddillad ?]

Gofynai Eliseus paham, nid am nas gwyddai,

ond i ddangos nad ocdd dim gwir achos iddo

wneyd hyny. Deued yn awr ataý fi—am
iachâd o'i wahanglwyf ; ac efe a gaiff wybod

fod proffwyd yn Israel—un a allai wnoyd
gwyrthiau ýn enw yr Arglwydd. Nid er ei

anrìiydedd ei hun y ceisiai Eliseus gan Na-
aman ddyfod ato, ond er anrhydedd Duw a'i

bobl.

Adn. 9. Yna Naaman a ddaeth âHfeirch,

ac âH gerhydau] Gyda gosgorddlu lluosog, ac

mewn rhwysg a gwychdcr mawr, fol tywysog
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10 Ac Eliseus a anfonodd ato ef

genad, gan ddywedyd, Dos ac ym-
olch saith waith yn yr lorddonen

;

a'th gnawd a ddychwel i ti, a thi-

thau a lanheir.

11 Ond Naaman a ddigiodd, ac a
aeth ymaith ; ac a ddywedodd,
Wele, mi a feddyliais ynof fy hun,
gan ddyfod y deuai efe allan, ac y
safai efe, ac y galwai ar enw yr Ar-
glwydd ei Dduw, ac y gosodai ei

law ar y fan, ac yr iachäai y gwa-
hanglwyfus.

12 Onid gwell Abana a Pharpar,
afonydd Damascus, na holl ddyfr-
oedd Israel ? oni allaf ymolchi yn-
ddynt hwy, ac ymlanhau ? Felly efe

a drôdd, ac a aeth ymaith mewn
diffter.

penaf brenin Syria ; ac a safodd wrth ddrws
t Eliseus—yn ninas frenhinol Samaria.
Adn. 10. Ac Eliseus a anfonoddatoefgen-

ac?] Trwy hyn efe a ddanghosai ei ddiystyr-

wch bob mawredd a gwychder dynol, er

mwyn darostwng balchder a rhwysgfawredd
Naaman. Dos, ac ymolch saith waith yn
yr lorddonen—efe a ddywedai hyn i brofi ei

fíydd a'i ufydd-dod ef, ac er amlygu hollallu-

og nerth Duw, yr hwn a allai iachàu y fath

ddolur trwy foddion mor annhebygol ; canys

dywed naturiaethwyr fod y cymhwysiad o

ddwfr oer yn niweidiol i'r gwahanglwyf. Modd
bynag, yr oedd yr hwn a lanheid dan y gyf-

raith i olchi ei gnawd mewn dwfr : gwel Lef.

xiv. 7—9. AHh gnaiod a ddychwel i ti—yr
hwn oedd wedi ei ysu a'i fwyta ymaith gan y
gwahanglwyf.
Adn. 11. Ond Naaman a ddigiodd] Gan

feddwl ei fod yn cael ei ddiystyru gan y proíF-

wyd. Wele, mi afeddyliais ynoffy hun—

a

pha beth a feddyliodd efe ? Clywch ei eiriau :

(1) Y deuai efe allan—ei hunan, ac nid an-
fon ei was ataf fi, yr hwn wyf dywysog o

Syria. (2) Ac y safai efe—ger fy mron yn
ostyngedig, fcl dyn o isel radd o flaen un o'i

uwchraddolion. (3) Ac y galioai ar emo yr
Arylwydd ei DduW—ac felly y byddai iddo
ef a'i Dduw fy anrhydeddu i. (4) Ac y
gosodai ei law ar yfan—heb yr hyn yr oed'd

yn afresymol, fel y tybiai cf, iddo ddysgwyl
iachâd. (5) Ac yr iachäai y gioahanglwyf-
us—yn lle fy ngwawdio a'm diystyru fel hyn !

Adn. 12. Onid giocll Abana a Fharpai-]
Dwy afon enwog a redent tua Damascus o

fynydd Ilermon, yn ol Bochart; na holl

ddyfroedd lsrael''ì—canys nid oedd efe yn
ystyried mai Duw Israel oedd i'w lanhau cf,

ac nid dyiroedd Israel. Onid allaf ymolchi
ynddynt hicy, ac ymlanhau—heb ddyfod yr
hoU lí'ordd yma, os ocs rhyw rinwedd mewn
dwfr? Yr oedd y dyn hwn yn ddryoii cywir
bob pcchadur balch a deddfol, yr hwn a dyb-

ia ci ífordd ei hun yn well na ffbrdd Duw i

gyracdd iachíld i'w enaid. Felly cfe a drôdd
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13 A'i weision a nesasant, ac a
lefarasant wrtlio, ac a ddywedasant,
Fy nhad, j;e dywedasai y proíFwyd
beth niaAvr wrthytti onis gwnelsit ?

pa fjiint mwy, gan iddo ddywedyd
wrthyt, Ymolch, a bydd lân ?

14 Ac yna efe a aeth i waered, ac
a ymdrochodd saith waith yn yr
lorddonen, yn ol gairgr Duw : a'i

gnawd a ddychwelodd fel cnawd
dyn bach, ac efe a lanhawyd.

15 Ac efe a ddychwelodd at \vr

Duw, efe a'i holl fintai, ac a ddaeth
ac a safodd ger «i fron ef; ac a
ddywedodd, Wele, yn awr y gwn
nad oes Duw trwy yr holl ddaear,
ond yn Israel : am hyny cymer yn
aAvr, atolwg, r.odd gan dy was.

16 Ond efe ad<iywedodd, JPeZmcei

—mewn digter, gan benderfynu myned adref

i Damascus heb ymolchi yn yr lorddonen.

Adn. 13. Fy nhad\ Enw o anrhydedd yn
y wlad hòno, íoify arglwydd yn y wlad hon;

pe dywedasai y profioyd hcth mawr lorthyt

ti—rhywbeth anhawdd ei wneyd, neu boenus
i'w ddyoddef, niegys agor dy gnawd gan law-

feddyg, neu gymhwyso rhyw eli poeth i losgi

dy glwyfau,neu gymeryd rhywgyflerichwerw-
on a chostfawr am hir amser ; onis gwnelsit—
ahyny gyda'r parodrwydd mwyaf? Pafaint
mwy—parod y dylit fod i wneyd prawf o'r

cynghor hwn, yr hwn sydd mor hawdd, mor
rad, ac i'w gyflawni mewn cyu Ueied o

amser ?

Adn. 14. Ac yna efe a aeth i waeì-cd]

Wedi ei argyhoeddi gan rym ymresymiad ei

Mas ; ac a ymdrochodd saith loaith yn yr
lorddoneh—megys y gorchymynasai grDuw
iddo; a'i gnaiod a ddychv)elodd fel cnawd
dyn bach—yn ystwyth, iraidd, a llawn, heb
gèn na chrach ; a.c efe a lanhawyd—oddi-

wrth ei wahanglwyf, a hyny mor berffaith a

phe na buasai erioed yn afiach !

Adn. 15. Ac cfe a ddychioelodd at wr
Duw] I ddinas Samaria, yr hon oedd oddeutu
25 o filldiroedd oddiwrth yr lorddonen, i

ddiolch iddo ef am ei gynghor, ac i Dduw Is-

rael am ei iachâd. ^Ÿele, yn awr y gion nad
oes Buio trwy yr holl ddaear ond yn Israel

—yr wyf wedi fy llwyr argyhoeddi trwy y
weithred hon, mai Duw Israel yw yr unig
wir Dduw, ac nad yw holl dduwiau y cenhedl-

oedd ddim ond eilunod meirwon. Am hyny
cymer yn awr^ atolwg, rodd gan dy tcas—
o'r aur, yr arian, a'r dillad, adn. 5. Efe a
ddymunai anrhydeddu Du^y, trwy wobrwyo
ei was ef.

Adn. 16. Fel mai hyw yr Arglwydd, ^c.]

Gwel ar 1 Bren. xvii. 1 ; ni chymeraf—nid
am fod derbyn anrheg yn beth annghyfreith-

lon yr oedd ef yn ei gwrthod ; ond i ddangos
nad ganddo ef y cawsai efe ei iachàd, ond gan
])duw ; ac i brofi mai gogoniant Duw, nid ei

elw ei hun, a olvgai efe wrth roddi v cvnohor.

3 Q '

byw yr Arglwydd, yr hwn yr j^dwyf
yn sefyll ger ei fron, ni chymeraf.
Ac efe a gymhellodd arno ei chy-
meryd ; eto efe a't gwrthododd.

17 A Naaman a ddywedodd, Oni
roddir yn awr i'th was Iwyth cwpl
o fulod o ddacar ? canys ni oífryma
dy was mwyach boeth-oífrwm nac
aberth i dduwiau ereill, ond i'r Ar-
glwydd.

18 Yn y peth hyn yr Arglwydd a
faddeuo i'th was

;
pan elo fy ar-

glwydd i d Eimmon i addoli yno,
a phwyso ar fy llaw i, a 'han ym-
grymwyf finau yn nh Rimmpn

;

pan ymgrymwyf yn nh Rimmon,
maddeued yr Arglwydd i'th was
yn y peth hyn.

19 Ac efo a ddywedodd wrtho.

Ac efe a gymhellodd arno—yn y modd taer-

af, gan fel yr oedd yn gwertlifawrogi ei iachâdj;

eto efe a'i giorthododd—a hyny ynfwy oblegid

ei Iw.

Adn. 17. Oni roddir '^ awr i'th was
Iwyth cwj)l ofulod o ddaear] 1 wneyd allor

bridd i Jkiiofa yn Syria, o bridd daear Is-

rael? gwel ar Exod. xx. 24. Ychydig o'r

blaen tybiai fbd afouydd Damascus yn woU na
hoU ddyfroedd Israel ; ond yn awr yr oedd
wedi newid ei feddwl, nid yn unig am ddyfr-

oedd Israel, ond am ddaear Israel Lefyd

;

canys meddyliai fod rhyw santeiddrwydd Ìiyd

yn nod yn mhridd daear Israel i wneyd o hono
allor i Dduw Israel. Barna yr awdwyr ludd-
ewig ei fod am gael pridd o'r fan Ue y safai

Eliseus y pryd hyny, gan feddwl fod rhyw
santeiddrwydd yuddo oddiwrth wadnau traeJ

y proftwyd. Canys ni o'ryma dy was ìnwy-
achboeth-offrwm nac aberthi dduwiaucrcill
—ac ni ddefnyddiai chwaith yr hen allorau

;

ac am hyny mynai gael allor ncwydd i oftn^nu
i Jehofa yn unig. Ond tybia rhai niai yr
ystyr yw :

* Oni roddir yn awr i'th was,' sof i

Gehazii 'lwyth cwpl o fulod o ddaear,' sef

o'r aur a'r arian a ddygasai efe gydag cf, y
rhai a gyfrifai efe megys daear neu bridd
mewn cydmhariaeth i'r iachâd a dderbyniasai.

Dywed Aristotle ' nad yw aur ac arian ddim
ond math ar ddaear yn unig ;' a Habaccuc
a'u geilw y clai teio, pen. ii. 6. Gan fod y
meistr wedi gwTthod yr anrheg, yr oedd yn
naturiol i Naaman ewyllysio rhoddi rhywbeth
i'r gwas. Yr oedd yr holl aur a'r arian a
ddygasai y ty^vysog gydag ef yn pwyso dros

1,374 bwysau, ac feÙy yn ddigon o Iwyth i

lawer o asynod. Ond y dyb gyntaf yv,- y fwyaf
naturiol.

Adn. 18. Yn y peth hyn yr Argìwì/dd a
faddeuo i'th was, &c.] Yn ol ein cyfieìthiad

ni gellir meddwl fod Naaman, fel y Pabydd-
ion, yn ceisio anwes (indulgence) i bechu,
neu faddeuant yu mlaenllaw am yr hyn ag y
bwriadai efe ei gyttawni yn nh yr eilun

;

hvnv*vw, pan elai brenin Svria \n mrràch
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Dos mewn heddwch. Ac efe a aeth
oddiwrtho ef encyd o ífordd.

20 ^ Ond Gehazi, gwas Eliseus
gr Duw, a ddywedodd, Wele, fy

meistr a arbedoddNaamany Syriad
hwn, heb gymeryd o'i law ef jr hyn
a ddygasai efe : fel mai byW yr Ar-
glwydd, mi a redaf ar ei ol ef, ac a
gymeraf ryw beth ganddo ef.

21 Felly Gehazi a ganlynodd ar ol

Naaman. A phan welodd Naaman
cf yn rhedeg ar ei ol, efe a ddis-

gynodd oddiar y cerbyd i'w gyfar-
fod ef, ac a ddywedodd, Ä yiü pob
peth yn dda ?

22 Dywedodd yntau, Y mae pob
poth yn dda, Fy meistr a'm hanfon-
odd i, gan ddywedyd, Wele, yr awr
hon dau lanc o fynydd Ephraim, o

feibion y proffwydi, a ddaeth ataf

Naaman i d Himmon i addoli, a phan ym-
rrrymai Naaman yno gyda'r brenin i'r duw
liwnw, efc a ddymunai i'r Arglwydd faddeu

liyny iddo ! Ond nid hyn yw ystyr y geir-

iau ; canys y mae efe newydd ddatgan, yn
niwcdd yr adnod flaenorol, nad âi efe byth

mwyach i addoli i'r fath le, ac nad addolai efe

neb hyny allan ond Jehofa. Gellir cyf-

ieithu y wreiddiol yn gyfreithlon, a dylid ei

cliyíìeithu meddai y dysgedigion, yn yr amser
f/orphenol, fel hyn :

' Yn y peth hyn yr Ar-
glwydd a faddeuo i'th was, sef pan aeth fy

öTgíwydd i d Rimmon i addoli yno, a phwyso
ar fy llaw i, ddaiîfod i niinau hefyd ym-
grymu yn nh Rimmon : am fy ymgrymiad
yn nh Rimmon, maddeued yr Arglwydd i'th

was.' Cymeradwyir y darlleniad hwn gan
amrai ddysgedigion, megys Benson, Claren-

don, Clarhe, Coke, Dodd, Gill, Lightýoot,

Loche, Luther, Sutcliffe, ^c. Eilun Syriaidd

oedd Rimraon ; a tliybia rhai ei íod yr un a

Remphan, Act. vii. 43.

Adn. 19. Dos mewn heddioch] Sef mewn
lieddwch cydwybod, gan gredu y maddeuai yr

Arolwydd iddo ei bechod a aethai heibio ;

canys prin y gallwn feddwl fod y proffwyd yn
rlioddi annogaeth iddo i fyned i ymgrymu i

d Rimmon. Ac efe a aeth oddiioriho ef en-

Cì/d ffordd—tua milhlir, meddai yr luddew-

on, cyn i Gehazi ei oddiweddyd.

Adn. 20. Ond Gehazi, ç/was Eliseus—a

ddj/wedodd] Ynddo ei huu, wrtli weled Na-
anian yn mynod â'i drysorau ymaith, heb i'w

ftíi.str gymoryd dira ganddo. Wele,fy meistr

a arbedodd Naaman—a arbedodd ei fywyd,

trwy ei iachâu o'i wahanglwyf; ac aarbedodd

ei drysorau, trwy ommedd cymeryd rljodd

ganddo. Fel mai byw yr Arylwydd, mi a

redaf ar ei ol ef—èv y gwyddai ci íod ar

weitìircd ddrwg, eto efo a dyngai ynannuwiol

y gwnai cfe hi

!

Adn. 21. A phan welodd Naaman ef yn
rhedeg ar ei ol] Yr hwn a adnabu efe o bell,

ar ol ci weled o'r blaen yn gweini i Elkeus ; I
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íi : dyro yn aiür iddynt hwy dalent
o arian, a dau bâr o ddillad.

23 A Naaman a ddywedodd, Bydd
foddlon, cymer ddwy dalent. Ac efe

a fu daer arno ef; ac a rwymodd
ddwy dalent o arian mewn dwy gôd,
a deubar o ddillad; ac efe a'u
rhoddodd at ddau o'i weision, i'w
dwyn o'i flaen ef.

24 A phan ddaeth efe i'r bwlch,
efc oJu cymerth o'u llaw hwynt, ac
a'it rhoddodd i gadw yn t ; ac a
ollyngodd ymaith y gwr, a hwy a
aethant ymaith.

25 Ond efe a aeth i mewn, ac a saf-

odd o flaen eifeistr. AcEliseusaddy-
wedodd wrtho ef, O ba le ^ daetli'

ost ti, Gehazi ? Dywedodd yntau,
!N'id aeth dy was nac yma na thraw.

26 Ac efe a ddywedodd wrtho,

efe a ddisgynodd oddiary cerbyd—i anrhyd-
cddu y meistr yn y gwas. A ywpob pethyn
dda 9—canys efe a ofnai fod rhai o'i weision

wedi gwneyd rhywbeth nad oedd iawn.

Adn. 22. Y mae pob peth yn dda] Shal-
lom, 'heddwch!' na frawycha. Fy meistr
a'm hánfonodd i, ^c.—hyn oU oedd" gelwydd
wedi ei ddyfeisio ganddo ef, i'r dyben i gael

arian a diUad iddo ei hun.

Adn. 23. Cymer ddwy dalent] Sef talent a
phâro ddiUad i bob un o'r ddau lanc. Ac efe

afu daer arno ef—gallwn feddwl fod Gehazi
yn cymeryd arno fod yn anfoddlon i gymeryd
dwy dalent, ar ol gofyn am un yn unig fol

cais ei ftíistr. Ac a rwymodd ddwy dalent o
arian mewn dioy gôd—sef talent a phâr o

ddillad yn mhob un ; ac efe ct'u rhoddodd at

ddau oH loeision—i'w dwyn i'r proffwyd, yn
lle beichio ei was, trwy fod ganddo íilldir o

ffordd i'w cario, adn. 19.

Adn. 24. A phan ddaeth efe i'r biolch]

Ophel, sef rhyw lo dirgel a thywyll, o olwg
pawb ; efe d'u cymeYth d'u llaw hioynt—gan
ollwng gweision Naaman i fyned ar ol eu
meistr cyn i neb eu gweled ; ac d'u rhodd-
odd i gadw yn t—sef yn nh ei feistr yn
ddiarwybod iddo, fel y tybiai efe ; neu mewn
rhyw d ar y ffordd. Pel hyn yr oedd ganddo
yn y codau swTn cyfartal i £684 *ls. Ç)C. o'n

harian ni, heblaw (Ìau bâr o ddillad costfawi'.

Adn. 25. Ond efe a aeth i mewn] I d ei

foistr, ar ol cuddio ei ysbleddach ; ac a saf-
odd flaen ei feistr—i weini iddo fel arferol.

ba le y daethost ti, Gehazi ?—canys yr
oedd ef Avedi bod ymaith am oddeutu awr, fel y
gallwn feddwl. Nid aeth dy was nac yma
na thraio—oddiwrth y t. Yr oedd hynyn gol-

wydd arall ; a rliaid fod ariangarwch a cbyb-
ydd-dod wetli tywyllu a clialodu ei gydwybod
cf, ])an y mciddiai ddywedyd felly wrth y
j)roffwyd !

Adn. 20. Onid aethfy nghalon gyda thí]

Onid ocddwn i gyda thi o ran fy mcddwl, nou
mcwn ysbryd proffwydoliaeth, ^jan drôdd y
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Onid aeth fy nghalon gyda Ìhi, pan
drodd y gr oddiar ei gerbyd i'th

gyfarfod di ? a ydoedd hi amser i

gymerj'd arian, ac i gymeryd gwisg-
oedd, ac olewwydd-lanau, a gwin-
llanan, a defaid, a gwartheg, a

gweision, a morwynion ?

27 Am hyny gwahanglwyf Na-
aman a ln wrthyt ti, ac wrth dy
had yn dragywydd. Ac efe a aeth
ymaith o'i ydd ef yn wahanglwyf

-

us cyn wned a'r eira.

PENNOD. VI.

AMEIBIOE" y proífwydi a ddy-
wedasant wrth Eliseus, Wele yn

gwr oddiar ei gerhyd i'th gyfarfod di—ac y
dywedaist gelwydd wrtho ? Yr wyf yn gwy-
bod y cwbl a gymerodd lo rhyngoch, fel pe

buaswn yno yn gorôbrol. A ydoedd hi amser
i gymeryd arian, ac i gymeryd gwisgoedd—
y pryd hyny, yn ebrwydd ar ol i mi eu gwrth-

od gaii y gr ? Ac olcwiüydd-lanäu, ÌçCs—

y

rhai y bwriadai Gehazi eu prynu â'r arian

hyn, i osod i fyny scfydliad teuluaidd gorwych.
Y raae y proftwyd yn enwi y defaid, y gwar-
theg, a'r gweinidogion, i'r dyben i ddangos
iddo ei fod yn meddu gwybodaeth gywir nid
yn unig o'i weithredoedd allanol ef, ond hefyd
o'i fwriadau mwyaf dirgelaidd.

Adu. 27. Am hyny gwahanglwyfNaaman
aln lorthyt ti\ Yn gystal a'i aiian a'i di-

llad ; ac torth dy had yn dragyioydd—tra y
byddo hiliogaeth i ti ar y ddaear. Ac efe a
aeth ymaith oH ydd ef yn wahanglmjfus
cyn wgned a'r eira—wedi ei daro â'r pla mor
gynted ag y cyhoeddwyd y felldith ! Y mae
yn debyg iddo gael yr arian a'r diUad iddo ei

hun ; ond costiasant iddo ei iochyd a'i fywyd,
os nid ei enaid hefyd.

Adfeddyliadau.—I. Gallwn weled yn y
bennod hon law rhagluniaeth dyner Puw yn
amlwg. (1) Goddefwyd i íintai o yspeilwyr
anrheithio gwlad Israel. (2) Caethgiudasant
oddiyno lances fechan, ond odid unig obaith t
ei thad. (3) Gwerth%\yd hi yn gaethforwyn
i deulu Naanian y gwahauglwyfus. (4) lii a
gyhoeddodd yno y gwir Dduw a'i broft'wyd.

(5) Aeth Naamaii, gan goclio ei thystiolaeth
hi, i Samaria. (G) Yn gaulynol i hyny iach-

awyd ef o'i wahanglwyf, dychwelwyd ef oddi-
wrth ei cilunaddoliaeth, a gallwn feddwl iddo
ef a'i holl deulu gredu i gadwedigaeth eu heu •

eidiau. Fel hyn, yr hyn a fu yn o/id am fyr
amser i rieni y llauces, a dròdd aUan yn fc'n-
dith barhaus i Naaman a'i deulu, ac yn ogon-
iant mynegol i Dduw. A gallwu fêddwl i'r

Ihinces ei hun gael ei gwobrwyo yn helaeth am
hyn, a'i dychwelyd i'w rhicni ; ueu ynte ddar-
fod i'w rliieni, er ei mwyn hi, gael gwneyd eu
colled i fyny rywfodd. Gwelwn yma y budd

roddi addysg groíyddol yn fore i blant

:

gî\el ar adn. 3. II. Gallwn welod hefyd, yn
nghosp Gehazi, ddrygedd trachwant. Ni fydd
i ncb, pan yr ystyriout ci bechod, feddwl fod

awr, y llc yr hwn yr ydym ni yn
trigo ynddo gcr dy fron di, Bydd jy
gyfyng i ni.

2 Awn yn awr hyd yr lorddonen,
fel y cymerom oddiyno bawb ei

drawst, ac y gwnelom i ni yuo le i

gyfaneddu ynddo. Dywedodd yn-
tau, Ewch.

3 Ac un a ddywedodd, Bydd fodd-
lon, atolwg, a thyred gyda'th weis-
ion. Dywedodd yntau, Mi a ddeuaf

.

4) Felly efe a aeth gyda hwynt.
A hwy a ddaethant at yr lorddonen,
ac a dorasant goed.

5 A phan oedd un yn bwrw i lawr
drawst, ei fwyell ef a syrthiodd i'r

ei gosp yn ormodol: canys (1) Yr oedd yn
euog o gybydd-dod, yr hyn sydd eilunaddoi-

iaetli, Col. iii. o. (2) líaichder, ti'wy yr hwn
y mynai fod yn r mawr, adn. 26. (3) Cel-

icydd, yn gyntaf wrtli Naaman, ac wedi hyny
wrtli ei feistr ei hun, adn. 22, 25. (4) Ilalog-

iad o enw yr Arglwydd, adn. 20. (5) Diaa-
rhydeddu ei feistr, trwy ei arddangos ef fel

yn gofyn eilwaith yr hyn y tyngasai na dder-
byniai. (G) Lladrad, trwy gadw iddo ei Imn
yr arian a'r dillad a roddesid i'w leistr. (7) An
nuwioldeb dirfaivr, pan y meiddiai wneyd hyn
oU fel gwas g\vr Duw, ac megys pe na buasai
Duw yn gweled ei drosedd, neu yute yn ddi-
fater am dano, ncu yn anaüuog i'w gospi!

ünd os gofynir, ' Ai nid oedd yn greuiondeb
estyn ei gosp ef i'w hiliogacth ddiniwcd ':'

gellir ateb, nad yw yn debygol ddarfod i ucb o
blant Geliazi, y rhai aaucsid cyu hyu, os oedd
ganddo blant, gael eu taro felly ; a chyda
golwg ar y rhai a genhedlid ar ol hyn, yr oedd
eu gwahanglwyf hwy yn ganlyniad naturiol

i'w ccnhedUad gan dad g\\ ahanglwyfus.

PEN. VI. Adn. 1. A meibionypro'icydí]
Sefy dysgyblion perthynol i'r ysgol ag ydoedd
yn Gilgal yn debygol, yr hon cedd o fewn
oddeutu 4 miUdir i'r lorddonen; a ddyiccd-
asant wrih Liiseus—yr hwn oedd brif ai-olyg-

wr yr ysgol hòno
; y Ite yr hicn yr ydym ni

yn trigo ynddo—sef yr adeilad yu mha uu yr
oeddynt yn b}'w ac jn ofrydu ; sydd ry gf-
yng i m—trwy fod doethiueb a thirìüiidcb

Ìilliseus wcdi eunill chwanegiad mawr yu ddi-
weddar at rif yr ysgolorion. Dywed yr ludd-
ewon fod jìreseuoldeb Gohazi yno yn' rin^ystr
i gynydd yr ysgol ; ond yn awr, ar'oliEliseus
ei droi ef o'i wasanaeth, iddi luosogi yn ddir-
fawr.

Adn. 2. Aicn yn awr hyd yr lorddonen\
Ar lauau yr hon yr oedd amrai goed poplys,
gwern, &c., yu tyfu

; fcL y cymeroín oddii/no
bawb ci draicst—i wneuthur t cced helàeth
yno i'r ysgolorion.

Adn. 3. A Ihyred gyda ní] Nid i weithio,
ond i'w harolygu a'u cyfarwyddo hwv,

Adn. 4. Feliy efc a acth gyda hwfiî] Gan
ragweled ond odid y cai efe g) Üe i wneuthur
gwiitU vuo er gogouiaut i Diluw.
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dwfr. Ac efe a waeddodd, ac a
ddywedoád, Och fi, f meistr ; canys
benthyg oedd I

6 A gr Duw a ddywedodd, Pa
le y syrtbiodd? Yntau a ddangos-
odd iddo y fan. Ac efe a dorodd
bren, ac a'^ taflodd yno ; a'r haiarn
a nofiodd.

7 Ac efe a ddywedodd, Cymer i

fyny i ti. Ac efe a estynodd ei law,

ac a'i cymerodd.
8 ^ A brenin Syria oedd yn rhy-

fela yn erbyn Israel ; ac efe a ym-
gynghorodd â'i weision, gan ddy-
wedyd, Yn y lle a'r Ue y hydd íj
ngwersyllfa.

9 A gr Duw a anfonodd at fren-

in Israel, gan ddywcdyd, Ymgadw
rhag myned i'r lle a'r lle : canys
yno y disgynodd j Syriaid.

10 A brenin Israel a anfouoddi'r
lle am yr hwn y dywedasai gr Duw
wrtho, ac y rhybyddiasai ef, ac a

Adn. 5. Eifwyell ef a syrthiodd i'r dwff]
Sef 'pen ei fwj^eli,' fel y mae yn y Saesonaeg

;

neu yr ' haiarn,' fel y mae yn y wreiddiol

;

tra yr oedd y goes fyth yn ei law. Och ýi, fy
meisír, canys benthyg oedd!—ac felly yroedd
ei ofid yn fwy na phe buasai yn eiddo iddo ef

ei hun ; ac y mae Jarchi yn dywedyd iddo

chwaneg-u, ' Ac nid oes gcnyf íodd i dalu am
dani

!'

Adn. 6. Ac efe a dorodd bren, ac aH tafl-

odd yno] T dynu sylw yr edrych-\ì-yr at y
wyrtii ; «'r haiarn a nofiodd—a gododd o'r

gwaelod i wyneb y dwfr, lle yr arhosodd nes

ei dynu allan. Gwnaed hyn trwy allu Duw
yn unig, ac nid trwy ddim rhinwedd ag yd-

oedd yn y pren, neu allu ag oedd yn y proffwyd

o hono ei hun.

Adn. 7- C'ymer i fyìiyi ti] Canys yr oedd
yr haiarn wedi syrthio i ddwfr dwfn yn agos

i'r lan, ac felly noüai o f ewn cyraedd iddo.

Adn. 8. Ä brcniìi Syria oedd yn rhyfela

yn erhìjn Israel] Y mae yn debyg i hyn
'ddygwydd yn mhen amrai flynyddau ar ol i

Naamangael ei iachùu, ac ond odid ar ol iddo

ef farw, nou gael ei droi o'i le am wrthod
addoli Rimmon ; canys nid yw yn debyg yr

arweiniasai efe fyddin yn orbyn Israel. yn y
Ue a'r lle y bydd fy nywersyllfa—rhyw lo

dirgel i gynìlwyn ynddo, a manteisiol i ymosod
arfyddin Israel.

Adn. 9. xì yior Duw a anfonodd atfrenin
Israel] I'w rybyddio cf rhag myncd heibio y
lle hwnw, ani fod y Syriaid eisioes yn cyn-

llwyn iddo yno, neu ar fedr myned yno ; o'r

hyn y cawsai Eliseus ddatguddiad trwy ysbryd

profFwydoliaeth

.

Adn. 10. A brenin Israel a nnfonodd i'r

lle] Naill ai yspiwyr i edrych a ocddynt yno,

nou ynte filwyr i'w hattal riiag mynod yno ; ac

a ynujadwodd yno—Sacs. 'a'i hachubodd ci

500

ymgadwodd yno, nid unwaith, ac
nid dwywaith.

11 A chalon brenin Syria a gy-
thryblwyd herwydd y peth hyn ; ac
efe a aiwodd ar ci weision, ac a
ddywedodd wrthynt, Oni fynegwch
i mi pwy o honom ni sydd gyda
brenin Israel ?

12 Ac un o'i weision ef a ddywed-
odd, Nid oes neh, fy arglwydd fren-

in : ond Eliseus y proffwyd, yr hwn
sydd yn Israel, a fjaiega i frenin
Israel y geiriau a lefari di yn nghan-
ol dy ystafell wely.

13 ^ Ac efe a ddywedodd, Ewch,
ac edrychwch pa le y mae efe, fel yr
anfonwyf i'w gyrchu ef. A myneg-
wyd iddo, gan ddywedyd, Wele, yn
Dothan y mae efe.

14 A.m hyny efe a anfonodd yno
feirch a cherbydau, a llu mawr : a
hwy a ddaethant liw nos, ac a am-
gylchynasant y ddinas.

hun,' trwy y cyfryw foddion ; nid unwaith,ac
nid dwyioaith—hyny yw, amrai weithiau, rhag
syrthio yn n^ylaw y Syriaid yn ddiarwybod
mewn lleoedd o'r fath.

Adn. 11. Fwy o honom ni sydd yyda
brenin Israel] Mewn cynghrair dirgel âg ef,

i fradychu fy nghynghorau a'm bwriadau iddo
ef?

Adn. 12. I^id oes neb,fy arglwydd frenin]
honom ni yn cario chwedlau iddo ; ond Eli-

seusy pro'wyd—gallai hwiiw fynegui frenin

Israeí ei holl symudiadau dirgelaf ef, ac hyd
yn nod ei eiriau a'i feddyliau yn nghanol ys-

tafell ei wely. Ymddengys fod Naaman ac

ereill wedi taenu clod y profi^yyd yn Syria,

nes yr oedd ei wyrthiau hynod yn adnabyddus
i raddau yn y llys.

Adn. 13. Éwch, ac edrychwchpa le y mae
efe] Yn aros yn awr

; fel yr anfonioyf i'w

gyrchu ef—yn fyw neu yn farw. ddyn

yJMyd ! A oedd efe yn credu fod Eliseus yn
^S^smddio ei fwriadau dirgelaidd ef i frenin

Isráel, ai nid oedd ? Os nad oedd, paham y
tnae efe yn llidiog wrth y proffwyd ? üud os

oedd, a allai ef fod mor wan a m.eddwl nad
allai yr hwn a hysbysai ei fwriadau ef yn erbyn
brenin Israel, wybod hefyd am ci fwriadau ef

yn ei erbyn ei hun ? Ac os ocdd gan y
proffwyd ddigon o ddylanwad yn y nef i'w

datguddio, ai nid oedd ganddo hefyd ddigon o

ddylanwad yno i'w diddymu neu cu siomi ?

Fel hyn, y rhai a ymrysonant yn erbyn Duw,
ei bobl, a'i weision, ni wyddant pa beth y
macnt yn ci wneuthur. Wele, yn Dotlian y
mae efe—dinas yn llwyth Manasse, oddeutu 12
miUdir i'r gogledd-ddwyrain o Saniaria.

Adn. 14. Am hyny efe a anfonodd yno
feirch, a cherbydau, a Uu maior] Yr hyn
oedd yn Ilawer gormod i gymeryd un dyn di-

arfog, ond yn Ihiwcr rhy fach i ymladd A'i



Taro y Syriaid 2 BEEN. VI. â dallineh.

15 A pliaii gododd gweinidog gr
Duw _yn íbre, a myned allan, v*"ele,

la yn amgjdcliynu y ddinas, â
meircli ac â cherbydau. A'i was a
ddywedodd wrtho, Aha, fy meistr,

pa fodd y gwnawn ?

16 Ac efe a ddywedodd, îsTac ofna

:

canj^s amlach yw y rhai sydd gyda
ni na'r rhai sydd gyda hwynt.

17 Ac Eliseus a v/eddiodd, ac a
ddywedodd, Arglwydd, agor, at-

olwg, ei lygaid ef, fel y gwelo. A'r
Arglwydd a agorodd lygaid y llanc ;

ac efe a edrychodd : ac wele y myn-
3^dd yn llawn meirch a cherbydau
tanllyd o amgylch Eliseus.

18 A phan ddaethant i waered ato

cf, Eliseus a weddiodd ar yr Ar-
glwydd, ac a ddywedodd, Taro, at-

olwg, y genedl hon â dallineb. Ac
efe a'u tarawodd hwy â dallineb yn
ol gair Eliseus.

Dduw ef ! A hiüy a ddaethmit liw nos—tra

yr oedd pawb o'r dinaswyr yn cysgu ; ac a
amgylchynasant y ddinas—fel nad allai y
proíìwyd ddianc allan o lioni lieb iddynt hwy
ei ddal ef.

Adn. 15. Aha^fy meistr^pafoddygwnawn?']
Tybiodd y gwas ei fod ef a'i feistr, a'r ddinas
oll, wedi darfod am danynt, trwy nad oedd
niihvyr yno i amddiffyn y ddinas, na modd
chwaith i ddianc o lioni. Gwas newydd oedd
hwn yn Ue Gehazi, yr hwn ni welsai lawer o

weithredoedd rhyfedd ei feistr, yr hyn a barai

i'w ofnau fod yn fwy.

Adn. 16. Àc efe a ddyioedodd, Nac ofnà]
Fel hyn y niae dyn da yn ewyllysio bod yn
ddigyífro ei hun, a pheri i bawb o'i amgylch
fod yn ddigyfrro hefyd. Canys amlach yio y
rhai sydd gyda ni—i'n hamddiftyn ; na'r
rhai sydd gyda hwynt—i'ndyfetha. Y mae
yr angylion yn anuhraethol fwy Uuosog, a Duw
yn anfeidrol fwy galluog.

Adn. 17. Arglwydd, agor, atolwg, ei

Iygaid ef] Yr oedd llygaid eìgorffyn agored,

ac â hwynt efe a weiai ei berygl : ond agor
lygaid eifeddwl, llygaid eìý'ydd, fel y gwelo

y gwarchawdlu o angylion ag sydd o'n ham-
gylch i'n hamddift'yn. Ac ivèle y mynydd
yn llaim meirch a cherbydau tanllyd—neu
angylion yn ymrithio yn yr agweddau hyny,
pen. ii. 11 ; amgylch Eliseus—o amgylch y
àdinas,ac fell'yo aragylchEIiseus yrhwû oed'd

o'i mewn hi. Yr oeddynt yno o'r blaen, ac
yn cael eu canfod gan y proôwyd ; ond yn
awr y gwelodd y gwas Invynt.

Adn. 18. A phan ddaethant i toaered ato

ef} Sef pan ddaetli y Syriaid i'r ddinas i ddal
Eliseus ; l^aro, atolwg, y gcnedl hon ä dall-
ineh—nid â hollol ddalliueb, canys felly nis
gallent w cled i'w ganlyn ef ; ond yn bcnaf à
dallineb meddwl, fel ag i'w dyrysu a'u syfr-
danu, a'u hanalluogi i adnabod Eliseus, na'r

19 •[[ Ac Eliseus a ddywedodd
wrthynt, Nid hon %jiv y íFordd, ac
nid hon ojw y ddinas : deuwch ar fy
ol i, a mi a'ch dygaf chwi at y gr
yr ydych chwi yn ei geisio. Ond efe
a'u harweiniodd hwynt i Samaria.

20 A phan ddaethant hwy i Sa-
maria, Eliseus a ddywedodd, O Ar-
glwydd, agor lygaid y rhaihyn, fel

y gwelont. A'r Arglwydd a agor-
odd eu llygaid hwynt; a hwy a
welsant : ac wele, yn nghanol Sa-
maria yr oeddyrd.

21 A brenin Israel a ddywedodd
wrth Eliseus,pan welodd efe hwynt,
Gan daro a darawaf 7«í;?/wí, fy nhad ?

22 Dywedodd yntau, Na tharo : a
darewit ti y rhai a gaethiwaist â'th
gleddyf, ac â'th fwa dy hun ? gosod
fara a dwfr ger eu bron hwynt, fel

y bwytaont ac yr yfont, ac yr eìont
at eu harglwydd.

ftbrdd a gerddent, mwy na phe buasent wedi
meddwi.
Adn. 19. Nid hon yw y ffordd, ac nid hort-

ywy ddinas] 1 ddal ynddi y gr a geisiwch.
Fe dj'wedasai efe, ' ÌS^id hón yw v fiordd i

JJothan, ac nid hon yw dinas Dothàn,' a hyny
mewn atebiad i'w gofyniad hwv, buasai' yn
euog o anwiredd : ond 'nid oeddv'nt hwy wedi
gofyn dim o'r fath. Khaid addèf ei fod ef vn
arferyd peth ystryw ; ond yr oedd hvny bob
amser yn oddefol mewn rhyfel, neu Ilê yi- am-
cenid am fywyd dyn. Jj'emcch ar fy'ol i, a
mi a'ch dygafchwi at y gûr yr ydych chwi
yn ei geisw—ac efe a wnaeth Ìivnv : arwein-
iodd hwynt i Samaria, a danghosodd ei hun vn
llawn iddynt yn y ddinas hono.

Adn. 20. Arghcydd, açor îygaid i/ rhai
hyn] Symud eu dallineb syfrdanol, fel y gAvel-
ont ac yr adnabyddont bet'hau vn e'^lur.

°
A"r

Arçlwydd a ayorodd eu llgaid hicynt—
mewn atebiad i weddi Eliseus,"meírvs y taraw-
sai efe hwynt o'r blaen à dallineb "men ateb-
iad i'w weddi ef. Y fath ddylanwad oedd gan
y dyn hwn yn y nefoedd ! Ac icele, yn nghanol
Samaria yr oeddynt !—a'i phvrth ond odid
wedi eu cau arnynt, a miloedd o fihwr aifo;j
Israel yn eu hamgylchynu vn barod "i'w áy-
fetha. Gallwn fedd\\i i Eliseus anfon ei was
o'i flaen at frenin Samaria, i fynegu iddo eu
bod yn dyfod, a than ba amgylchiadau.

Adn.21. Gandaro a dar'awaf hwi/nt ?] A
roddaf fi orchyni)n i'm inihwr ruthro arnvnt
à'u cloddyfau, a'u Iladd ? I'y nhad—en o
anrhydedd : gwel ar pen. v. 13.

Adn. 22. Na tharo] Y mae Uadd carchar-
orion yn beth croes i ddeddfau dvnoIiaeth a
hynawsedd, hyd yn nod pe buasit ti wedi eu
caethiwo hwynt à"th gleddyf a'th fwa dy hun,
yr hyn a allasai fod yn rhyw reswm dros eù
dyfetha; ond byddai'yn Üawer mwy beius
ladd y rhai liyn mc\vm gwacd oer, v rliai v
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23 Ac cfo a arlwyodd iddynt hwy
arlwy fawr : a liwy a fwytasant ac
a yfasant ; ac efe a'u goUyngodd
hwynt ymaith, a hwy a aethant at

eu harglwydd. Felly byddinoedd
Syria ni chAvanegasant ddyfod mwy-
ach i wlad Israel.

24
•f[

Ac wedi hyn Benhadad
brenin Syria a gynullodd ei holl hi,

ac a acth i fyny, ac a warchaeodd
ar Saniaria.

25 Ac yr oedd newyn mawr yn
Samaria: ac wele, yr oeddynt hwy
yn gwarchae arni hi, nes bod pen
asyn er pedwar ugain sîcl o arian,

a phedwaredd ra7i cab o dom colo-

menod er pum sicl o arian.

26 Ac fel yr oedd brenin Israel

darfu i ragluniaeth Duw, uid dy arfau di, eu
rhoddi vn dy ddwylaw. Gosodfara a dwfr
geì-eu bron hwynt—dyro iddynt fwyd a diod,

i'w hadfywio a'u cryfhau i'w taith ; at eu
harglwydd—at frenin Syria, i adrodd iddo pa
fodd y bu arnynt yn ngwlad Israel, pan y
tarawyd hwynt oll â dallineb, a'r caredigrwydd
a gaMsant gan frenin Israel trwy eiriolaeth y
proífwyd.

Adn. 23. Ac efe a arlwyodd iddynt hwy
arlwy fawr^ Deilwng o hono ei hun fel bren-
in Israel; ac efe a'u gollyngodd liwynt ymaith
—ond odid wedi eu diarfogi, o leiaf wedi lladd

cu gelyniaeth trwy y caredigrwydd a ddang-
hoswyd iddynt. Felly byddinoedd Syria ni
chwanegasant ddyfod mwyach i wlad Israel
—yn finteioedd yspeilgar fel o'r blaen ; neu ni

ddaethant mwyach i gymeryd Eliseus yn gar-

charor : gwel ar adn. 24.

Adn. 24. Ac wedi hyn] Pa bryd wedi hyn
ni ddywedir : fe allai yn mhen blynyddau, ar

ol iddynt annghofio y tiriondeb a gawsant yn
Saniaria, yr hwn am amser a'u diarfogasai

hwynt yn hoUol o'u gelyniaeth yn erbyn Is-

raeì. Benhadad brenin Syria a gynullodd
ei holl lu—^'vt\\ weled na allai wneyd fawr o

niwed iddynt trwy finteioedd bychain, yn
rhuthro arnynt yma a thraw, cynuÜodd ei holl

lu y tro hwn, i edrych beth a allai ef ei

wneuthur trwy ymosodiad cyhoeddus a chy-
ífredinol arnynt yn ninas Samaria.

Adn. 25. Ac yr oedd newyn maior yn Sa-
maria] Yn y wlad yn gyíiredinol, ])en. iv.

38, a viii. 1 ; ac yn enwedig yn ninas Saniar-

ia, trwy y gwarchaead hwn. Aci' bodpen asyn
—ar yr \\\s\\ nid ocdd fawr o fwj'd, ac yr oedd
liwnw yn waharddedig yn y gyfraitli, Lef xi.

26; er pedwar ugain sicl o arian—yr hyn,
yn ol 26'. Gc'. y sicl, oedd .£10. Ond gan nad
yw y gair sicì yn y wreiddiol, tybia rliai uiai

hanncr sicL a feddylir, ac ereiU clmarter sicl.

Ond diclion mai rhyw lestr mcsur a olygir

wrth yj^cìi asyn, a bod llonaid hwnw oà yn
cael ei werthu am 80 darn o urian. A i^hed-

loaredd ran cab—^yie oedd cab, meddai yr
luddewon, yn cynwys llouaid 24 plisgyn y,

5U2

yn myned heibio ar y mur, gwraig
a lefodd arno ef, gan ddywedyd,
Achub, fy arglwydd frenin.

27 Dywedodd yntau, Oni achub
yr Arglwydd dydi, pa fodd yr ach-
ubaf íì di ? Ai o'r ysgubor, neu o'r

gwinwryf .^

28 A'r brenin a ddywedodd wrthi
hi, Beth a ddarfu i ti ? Hithau a
ddywedodd, Y wraig hon a ddywed-
odd wrthyf, Dyro dy fab, fel y bwy-
taom ef heddyw ; a'm mab inau a
fwytawn ni y fory.

29 Felly ni a ferwasom fy mab i,

ac a'i bwytasom ef : a mi a ddywed-
ais wrthi hithau y diwrnod arall,

Dyro dithau dy fab, fel y bwytaom
ef ; ond hi a guddiodd ei mab.

neu oddeutu 3 pheint, ac yr oedd y bedwaredd
ran rywfaint o dan beint. dom colomenod
—addefir yn gyfiredinol mai math ar bys neu •

fta oedd y rhai hyn, y rhai a elwid felly naill ai

am eu bod yn debyg i dom colomenod o ran
llun a lliw, neu yn cael eu bwyta gan golomen-
od. Y mae yn Cairo a Damasciis ystordai o'r

grawn yma, yr hwn a grasir ac a fwyteir hyd
heddyw. Yr Arabiaid a'i galwant yn 'dom
colomenod ;' ac y mae yn fwyd lled gyfíredin

a rhad yn y dwyrain, JEr pum sicl o arian
—neu 12s. 6c.

Adn. 26. Ac fel yr oeddbrenin Israelyn
myned heibio ar y mur\ I wylio symudiadau

y gelynion, ac i edrych a oedd ei filwyr ei

hun yn gwneyd eu dyledswydd ; gwraig a
lefodd arno— sef un o wragedd Samaria;

Achub,fy arglwyddfreniìi

!

—achub fy myw-

yd, trwy beri i mi gael cyfiawnder.

Adn. 27. Oni achub yr Arglwydd dydi,

pa fodd yr achubafji di?] A allaffiroi d
neu win i ti, y rhai y mae arnaf eu heisiau fy

hunan ? Os na achub yr Argiwydd dydi, ni

allaf fi. Neu gellir deall ei eiriau fel iiiith

nwydwyllt neu anobeithiol :
' Ni achub yr

Arglwydd dydi, ac nis gallaf finau.'

Adn. 28. Beth a ddarfu i ti ?\ Efc a ail

feddyliodd am ei chwyn hi, ahyny gyda niwy
dosturi. A oes rhyw beth neillduol yn

gwasgu arnat ti, yn fwy na'th gymydogion ?

Y wraig hon a ddywedodd wrthyf—gangyf-
eirio at ei pherson neu at ei th ; Dyro dy
fab, fel y bwytaom ef heddyw—rhwng dy
deulu di a'm teulu inau ; a'm mab inau a
fwytawn ni y fory—ryw ddiwrnod ar ol

liyny,i)an fyddent wedi bwyta yr oll o'r cyutaf.

Yr oedd hyn wcdi ei fygwth yn gosp ani cu

heilunaddoliacth : gwcl ar Dcut. iwiii. 56,

57.

Adn. 29. Felly ni aferwasomfy mab i, ac

a'i bwylasom ef] lihyngom, yn ol y c} tun-

dcb ; und hi a guddiodd ei mab—nid dost-

uri ato, meddai yr luddewon, oud fcl y gallai

ci gael ef oll iddi ei Imn ; a dywcdant ci fod cf

cisioes wedi marw ncwyn.
Adu. 30. Ffc a rwygodd ei ddillad] Gan
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30 ^ A phan glybu y brcnin eir-

iau y wraig, efe a rwygodd ei ddi-

llad, ac a acth heibio ar y mur ; a'r

bobl a edrychodd, ac wele, sachlian

oedd am ei gnawd ef oddifewn.
31 Ac efe a ddywedodd, Fel hyn

y gwnelo Duw i mi, ac fel hyn y
chwanego, os saif pen Eliseus mab
Saphat arno ef heddyw.
32 Ond Eliseus oedd yn eistedd

yn ei d, a'r henuriaid yn eistedd
gydag ef. A'r hrenin a anfonoddr
o'i fiaen : ond cyn dyfod y genad ato

ef, efe a ddywedodd wrth yr henur-
iaid, A welwch chwi fel yr anfonodd
mab y llofrudd hwn i gymeryd ym-
aith fy mhen i ? Edrychwch pan
ddel y genad i mewn, cauwch y

s^Tidod gofidus wrth eiriau y wraig, ac wrth

feddwl am y caledi dirfawr ag yr oedd ei bobl

wedi dyfod iddo trwy y newyn ; ac loele, sach«

lian oedd am ei gnawd ef oddifewn—yn ar-

wydd ymostyngiad a galar am y newyn.
edi iddo rwygo ei ddillad, gwelai y bobl y
sachlian dan ei ddiUad trwy y rhwygiadau, yr

hon ni welid o'r blaen. .

Adn- 31. Fel hyny (fwnélo Duw i mi, ac

fel hyn y chwanego\ Gwnaeth y brenin Iw
ofnadwy yn ei gynddeiriogrwydd, gan ddy-
muno i fwy na mwy o ryw ddrygau dychryn-

llyd syrthio arno, os na laddai efe Eliseus y
dydd hwnw ! Yr oedd efe yn meddwl naiìl

ai mai Eliseus a ddygasai y newyn hwn ar y
wlad trwy ei weddiau, fel y gwnaethai Elias

o'r blaen yn amser ei dad, 1 Bren. xvii. 1

;

neu ynte y gallai efe ei symud trwy fyned â'r

achos at yr Arglwydd, ond nad oedd yn gwneyd
hyny : neu yr oedd yn ddig wrtho am iddo ei

attai ef rhag lladd y Syriaid o'r blaen, adn. 22.

Nid oedd ef yn ystyried mai ei bechodau
mawrion ac amrywiol ei hun, megys ei ym
lyniad cyndyn wrth addoliad y lloi, pen. iii, 8,

a'i oddefiad o buteindra a hudoliaeth Jezebel
ei fam, pen. ix. 22, oedd y gwir achos o'r holl

adfyd yma.
Ádn. 32. OndEliseus oedd yn eistedd yn

ei d] Naill ai yn ei d ei hun yn Samaria,
neu yn ei lety yn nh rhywun ai'all yno, feí

ya. Sunem, pen. iv. 10 ; a'r henuriaid yn
eistedd gydag ef—naill ai henuriaid y ddinas,

neu \Tite feibion y proÔwydi, ncu ryw ddyn-
ion da ereill, y rhai a ddeuent ato ef ani ei

gynghorion a'i weddiau yn eu blinfyd o achos

y newyn. A'r brenin a anfonodd wr o'i

fiaen—i dori pen y proffwyd, yn ol ei fygyth-
iad, adn. 31. Ond cyn dyfod y genadato ef
eýe a ddywedodd—trwy ysbryd proff\vydól-

iaeth, yr hwn a ddisgynodd arno ar y pWd ;

A welwch chioi fel yr anfonodd mah y ílof-

rudd hwn i gymeryd ymaithfy rahen Í9—sef

Jehoram, mab Ahab, yr hwn a gydsyniodd à
Jezebel ei wraig i lofruddio proffwydi yr Ar-
glwydd, ac i labyddio Naboth, 1 Bren. xviii.

4, a xxi. 1, &c. 'ran ddel y genad i meion—

drws, a deliwch ef wrth y drws

:

onid yw trwst traed ei arglwydd ar
ei ol ef ?

33 Ac efe eto yn ymddyddan â
hwynt, wele y genad yn dyfod i

mewn ato ef : ac efe a ddywedodd,
Wele y drwg hwn sydd oddiwrth yr
Arglwydd

;
paham y dysgwyliaf

wrth yr Arglwydd mwy ?

PENNOD VII.

YISrA Eliseus a ddywedodd, Gwr-
andewch air yr Arglwydd : Fel

hyn y dywedodd yr Arglwydd, Yn
nghylch y pryd hynj fory y giucrth-

ir sat o beillied er sicl, a dau sat o
haidd er sicl, yn mhorth Samaria.

trwy y porth at y di-ws ; camoch y dncs, a
deliwch ef wrth y drws—i attal iddo ddyfod
i mewn i'r ystafell, i'm lladd i cyn y delo y
brenin yn mlaen. Onid yio triost tracd ei

arghoydd ar ei ol ef?—fei pe dywedasai, Ni
raid i chwi ei ddal ef yn hir, canys y mae y
brenin bron wrth ei sodlau. Y mac yn debyg
mai amcan y brenin wrth ei ddylyn oedd, naiìl

ai tynu ei orchymyn byrbwyll a gwaedlyd yn
ol, neu ynte ymrespnu â'r proffwyd mcwn
trefn i gael gwaredigaeth : ond tybia rhai mai
i weled tori ei ben ef y daethai.

Adn. 33. Ac cfe eto yn ymddyddan ä
hwynf] Tra yr oedd Elíseus yn d>-wedyd
felly wrth yr henuriaid ; wele y genad yn dy^
fod i mcwn ato ef—sef at y drws, Ue y daliwj'd

ef hyd nes y daoth y brenin yn mlaen. Ac
efe a ddyiccdodd— ' a'r brenin o'i ol ef a ddy-
wedodd.'

—

Cyf Lladin Castrelio. Nis gàll

y rhai hyn fod yn eiriau y genad waedíyd,
canys nid oedd efe yn dysgwyl wrth yr Àr-
glwydd ; nac ya. eiriau Eliscus, ranys yr oedd
efe yn dysgAvyl yn obeithiol wrtho, fel y mae
yn amlwg oddi\vrth y bennod nesaf: ac ym-
ddengys oddi'OTth pen. vii. 2, fod y brenin
erbyn hyn wedi cyraodd atio. Welc y dricg
hwn—y newyn dychrynllyd yma, pryd y mae
y mamau yn gorfod bwyta plant eu hymysgar-
oedd ; sydd oddiwrth yr Arglioydd—yr hwn
nid ymddengys ei fod am ei s}'mud hyd ncs v
byddom oll jti gelaneddau. Fahain y dys-
gwyliaf wrth yr Arglwydd nnoy ?—^ti a or-

chymynaist i mi ddysgwyl am }'mwared oddi-
\^Tth yr Arglwydd ; a g\raaethym h}-ny ddieon
hyd i weled mai gwaith ofer ydyw. Fellr

iaith anobeithiol brenin annuwiol Israel oedd
hon ; a chawn eiriau gwahanol gan Eliseus vn
union ar ol hyn.

PEN. VIT. Adn. 1. Yna Eliseits a
ddytoedodd] Wrth y brenin a'i g}-mdeith-
ion, mewn atebiad i'r geiriau uchod ; Gwratì-
deioch air yr Arghcydd—a chredwch ef:

ac ymddengys i'r brenin ei hun ei gredu i

ráddau, ac arbed bywyd Eliseus i edrych a
ddeuai ei broffwvdoIiacth cf i ben. Yn
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2 Ynay tywysog yr öedd y brenin
yn pwyso ar ei law a ateÍ3odd r
Duw, ac a ddywedodd, Wele, pe

gwnai yr Arglwydd Öenestri yn y
nefoedd, a fyddai y peth hyn ? Dy-
wedodd jmtaUjWele, ti a'i gweli á'th

lygaid, ond ni fwytai o hono.

3 ^ Ac yr oedd pedwar gr gwa-
hanglwyfus wrth ddrws y porth, a

hwy a ddywedasant wrth eu gilydd,

Paham yr ydym ni yn aros yma nes

ein meirw ?

4 Os dywedwn ni, Awn i mewn
i'r ddinas, newyn sydd yny ddinas,

a ni a fyddwn feirw yno ; ac os trig-

wn yma, ni a fyddwn feirw hefyd.

Am hyny deuwch yn awr, ac awn i

wersyll y Syriaid : o chadwant ni yn
fyw, byw fyddwn ; ac os lladdant ni,

byddwn feirw.

5 A hwy a gyfodasant ar doriad

nghylch y pryd hyn yfory y gweriMr sat o

heiilied er sicl—sef oddeutu dwy alwyn a

hanner o beillied gwenith am 2s. Gc. ; a daii

sat haidd er sicl—neu gymaint arall o flawd

haidd am yr un bris ; yn mhorth Samaria—
lle y cynelid eu marchnad yn gyffredin, neu o

leiaf y tro hwn.
Adn. 2. Yna y tywysog yr oeddy hrenin yn

pwyso ar ei law] Neu yn rhodio wrth ei

fraích ; a'r swyddog uwchaf yn y deyrnas yn
gyffredin a gai yr anrhydedd hwn, pen. v. 18

;

a ddywedodd—mewn annghrediniaeth diys-

tyrllyd o eiriau y proffwyd, ac ond odid o allu

Duw' ; Wele, pe gwnai yr Arglwyddffenestri

yn y nefoedd—a gwlawio oddiyno wenith a

'haidd, fel y gwlawiodd efe y manna gynt ; a

fyddai y peth hyn ?—a fyddai yn bosibl iddo

gymeryd Ue ? Wrth ystyried mor gyffredinol

oêdd y newyn, a bod y fath fyddin luosog o

Syriaid arfog yn amgylchynu y ddinas, nis

gàllai ef ddirnad fod yn ddichonadwy i'r íath

beth gymeryd ]le mor fuan ; a thybiai nad

oedd hyn ddim ond twyll o eiddo y proffwyd,

er mwyn dianc rhag cael tori ei ben : gwel ar

pen. vi. 32. Wele, ti a'i gweli â'th lygaid—
fod y pcth nid yn unig yn bosibl, ond wedi cy-

meryd Ue yn wirioneddol ; ond ni fwytâi o

hono—yr hyn oedd yn rhagfynegiad o'i farw-

olaeth ef fel cosp gyfiawn am ei annghredin-

iaeth diystyrllyd, trwy yr hyn y mynai efe

arddangos I)uw a'i broffwyd fel yn gelwyddog

!

Yr un modd cafodd yr Tsraeliaid grwgnachlyd

welcd Canaan, ond nis gallent fyned i mewn o

herwydd annghrediniaeth. Ddarllenydd, gwyl-

ia rhag mai fel hyn y bydd gyda thi

!

Adn. 3. Acyr oeddpedwar gwr gioahan-

glwyfus wrth ddrios yporth] Yrhai agedwid
'allan o'r ddinas a'r g^\ersyll yn ol y gyfraith,

Lef. xiii. 4G. Dywed jarchi ac creill mai
Gehazi a'i dri mab oeddynt. Paham yr yd-

ym ni yn aros yma nes ein meirw ?—canys

nid oedd neb yn tramwy trwy y portli i cstyn

tamaid iddynt yn eu newvn.
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dydd i fyned i wersyll y Syriaid.
A phau ddaethant at gr eithaf
gwersyll y Syriaid, wele, nid oeddj

neb yno.
6 Canys yr Arglwydd a barasai i

wersyll y Syriaid glywed trwst cer-
bydau, a thrwst meirch, trwst llu

mawr : a hwy a ddywedasant wrth
eu gilydd, Wele brenin Israel a gyf-
logodd i'n herbyn ni frenhinoedd yr
Hethiaid, a brenhinoedd yr Aiíft,

i ddj^fod arnom ni.

7 Am hyny hwy a gyfodasant, ac
a ffoisant, ar lasiad dydd, ac a
adawsant eu pebyll, a'u meirch, a'u
hasynod, sef y gweddill fel yr yd-
oedd, ac a íFoisant am eu heinioes.

8 A phan ddaeth y rhai gwahan-
glwyfiis hyn hyd gr eithaf y gwer-
syll, hwy a aethant i un babell, ac a
fwytasant, ac a yfasant, ac a gymer-

Adn. 4. Awn i wersyll y Syriaid] I'n

rhoddi eiu hunain yn eu dwylaw hwy, beth
bynag fyddo y canlyniad : o chadwant ni yn
fyw—trwy roddi bwyd i ni, ni a gawn ein

bywyd felly ; ac os lladdant ni—ni waeth i

ni farw trwy eu dwylaw hwy ar unwaith, na
thrwy y newyn yn raddol.

Adn. 5. A hwy a gyfodasant ar doriad
dydd] Saes. twilight, ' rhwng dau oleu ;' a gell-

ir meddwl oddiwrth adn 9, 12, jnai y cyfìios,

neuderfjm ydydd,ydoedd. Aphan ddaeihant
at gr eithaf gioersyll y Syriaid—sef y cr
nesaf atynt hwy, ac at Samaria; canys yr

oedd y fyddin yn gwarchae ar y ddinas encyd
oddiwrthi ; loele, nid oedd neh yno—trwy eu
bod oU wedi ffoi am eu bywyd, fei y gwelwn
isod.

Adn. 6. Canys yr Arglioydd a harasai i

wersyll y Syriaid glywed trwst cerbydau,

íf'c.] Fel pe buasai byddin fawr o wr meirch

a cherbydau rhyfel yn dyfod ar eu gwarthaf i

gynorthwyo y Samariaid. Dichon mai trwy
oíferynoliaeth angyliou y parwyd hyn, y rhai

a efteithient ar yr awyr i beri swn fel trwst

cerbydau a meirch, neu ynte a ddylanwadent

ar glustiau y Syriaid nes peri iddynt feddwl

eu bod yn clywed trwst felly.

Adn. 7- Am hyny hioy a gyfodasant ac a

ff'oisani] Gan adael eu pebyll, a phob peth ag

oedd ynddynt, ar ol ; ar lasiad dydd—Saes.

twilight, yn y cyfnos, cyn iddi gwbl dywyllu :

gwel ar adn. 5. Yr oedd eu dychryn mor fawr

fel na chymerasant amser i gyfrwyo eu mcirch

a'u hasynod, gyda'r rhai y gallasent flbi yn
gyflymach ; nou yr oedd eu dyi'yswch gy-
maint, fel na feddyliasant am danynt, mwy
nag am eu haur a'u harian, eu bwydydd a'u

gwisgoedd.
Adn. 8. Ilwy a aethant i un hahelT] Sef y

nesafatynt ar eu ffordd oddiwrth y ddinas ; ac

afwytasant ac a yfasant—o'r pethau a gaws-

ant yn y babell hòno, am eu bod yn newynog
iawn ; ac a gymerasant oddiyno arian, ac
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asant oddÌ3''no arian, ac aur, a

gwisgoedd, ac p^ actliant, ac a'í

cuddiasant, ac a ddycliwclasant ; ac

a aetliant i babell arall, ac a gymcr-
asant oddiyno, ac a actliant, ac a'i

cuddiasant.
9 Yna y dywedodd y naill wrth y

llall, ISrid'ydym ni yn gwnsuthnr jn
iawn

; y dydd hwn sydcl ddydd lla-

wen-chwedl, ac yr ydym ni yn tewi

â son ; os arhoswn ni hyd oleuni y
bore, rhyw ddrwg a ddygwydd i ni :

deuwch gan hyny yn awr, ac awn
fel y mynegom i d y brenin.

10 Felly hwy a ddaethant, ac a
wacddasant ar borthor y ddinas ; a

hwy a fynegasant iddynt, gan ddy-
wedyd, Daethom i rrersyli y Syriaid,

ac wele nid oedd yno neb, na llais

dyn, ond y meirch yn rhwym, a'r

asynod ynrhwj^m, a'r pebyll megys
yr oeddynt ó'r hlaen.

11 Ac efe a alwodd ar y porthor-
ion ; a hwy a'i mynegasant i d y
brenin oddifewn.

aw, a gwisgoedd—a'r un modd o amrai beb)'!!

ereill ; ac a'u cuddiasant—yn y ddaear tua
phortli Samaria, fel y byddent at eu gwasan-
aeth ar ol hyn.
Adn. 9. Yna y dywedodd y naill wrth y

llaîl] Wrth ystyried yr eisiau oedd yn y
ddinas, a'r cyflawnder oedd gerllaw iddi ; iWc?
ydym ni yn gwneutìmr yn iawn—â'n brodyr
Israelaidd, y rhai y dylem dcsturio wrthynt
a'u cynorthwj-o ; nac â ni ein hunain, )' rhai

a allwn ddyoddef am hyn, naill ai oddi^wth y
Syriaid, neu ynte oddÌM-rth frenin Israel a'i

bobl. I^ dydd hwn sydd ddydd llaicen-

chwedl—i drigolion Samaria, pe caont glywed
yr hyn a ddygwyddodd ; ac yr ydym ni yn
tewi â S071—heb fynegu iddjTit fod eu gelyn-

ion wedi dianc am eu heinioes, gan adael y
fath lawnder o luniaeth ar eu hol. Os arhos-
wn ni hyd oleuni y bore—heb fynegu y new-
ydd da hwn i drigolion newynog ac ofnus Sa-
maria. Felly ymddengys mai yn y cyfnos
yr aethant hwy i wersyll y Syriaid, ac nid yn
y bore : gwel ar adn. 5, 7. Rhyw ddrwg a
ddygwydd i ni—naill ai trwy ddychweliad y
Syiiaid arnynt, i'w Uadd ; neu ynte oddiwrth
frenin Israel, yr hwn a'u cospai hwynt am gelu

y peth oddiwrtho ef. Awn, fel y mynegom id y brenin—y newydd da hwn o Ìawenydd
mawr.
Adn. 10. Felly hwy a ddaethant] Mor agos

at y porth ag y beiddient gan eu gwahanglwyf

;

ac a waeddasant ar borthor y ddinas—gan
fynegu iddo yr hyn a ddygwyddodd yn ngwer-
syll y Syriaid.

Adn. 11. Ac efe] Sef porthor y ddinas, a
fynegodd eiriau y gwahangleifion i borthorion

Uys y brenin, y rhai a ddygasan^ y newj'dd at

y brenin ei hun.

3 R

12 •{" A'r brenin a gyfododd liw
nos, ac a ddywedodd wrth ei weis-
ion, Mynegaf yn awr i chwi yr hyn
a wnacth y Syriaid ini. Gwyddent
mai newynog oeddym ni ; am hyny
yr aethant ymaith o'r gwersyll i

ymguddio yn y maes, gan ddywed-
yd, Pan ddelont hwy allan o'r ddi-

nas, ni a'u daliwn hwynt yn fyw, ac

a awn i mewn i'r ddinas.

13 Ac un o'i weision a atebodd ac

a ddywedodd, Cymer yn awr bump
o'r meirch a adawyd, y rhai a ad-
awyd yn y ddinas, (wele, y maent
hwy fel holl luaws Israel, y rhai a
ddarfuant) ac anfonwn, ac edryrhwn.

14 Felly hwy a gymerasant feirch

dau gerbyd : a'r brenin a anfonodd
ar ol gwersyll y Syriaid, gan ddy-
wedyd, Ewch, ac edrychwch.

15 A hwy a aethant ar eu hol

hwynt hyd yr lorddonen, ac welc
yr holl íîordd ydoedd yn llawn o

ddillad a Uestri, y rhai a fwriasai y
Syriaid ymaith wrth frysio : a'r

Adn. 12. A'r breinn a gyfododd liw nos]

Yn debygol o'i wely ;
yr hyn sydd brawf arali

mai y cyfnos a olygir yn adn. 5, 7. Myncg-
afyn awr i chwi yr hyn a vmaeth y Syriaid
i ni—efe a goeliodd dystiolaeth y gwahan-
gleifion ; ond meddyliai mai dicheli y Syriaid

oedd encilio fel hyn, i ddenu y Samariaid
allan o'r ddinas ; canys gaUwn feddwl nad oedd
neb yo. y ddinas wedi clywed y trwst a ddy-
chrynasai y Syriaid, adn. 6.

Ádn. 13. C(/mer yn awr bump o'r meirch
a adawyd] Yn fyw yn y ddinas, heb eu Hadd
gan y newyn : icele y macnt hwyfel holl lu-

aios Israel—llawer o honynt eisioes wedi
trengu, yn ddyn ac anifel, a'r g^veddill yn
sicr o'u canlyn os na ddaw rhyw waredigaetli

ebrwydd: ac anfonwn—w^'r gyda'r meirch

hyn, i edrych pa un ai jTnguddio yn ddicheU-

gar y mae y Syriaid, ynte wedi ôoi ya. hollol.

Ymddengys mai hyn yw synwyr yr adnod
dywell hon. Nid yw }t ail adroddiad a gy-
nwysir ynddi i'w gael jtì y i.xx na'r Syriaeg,

ac y mae yn cisiau mewn mwy na deugain o

ysgriflyfrau Rennitott a De Rossi
; gan h^Tiy

y mae yn debyg mai chwanegiad ydyw wedi
ymlusgo i'r testyn gwreiddiol trwy ddiofalwch
rhyw adysgrifenydd.

Adn. 14. Felìy hioy a gi/mcrasanf feirch

dau gerbyd] Saes. 'ddau farch cerbyd.' Yr
oeddid ar y cyntaf yn raeddwl cymeryd pump

;

ond urbyn eu chwilio, gall mai dau yn unig
oedd yn alluog i'r daith. Neu os anfonwyd
dau gerbyd, y mae yn debyg iddynt roddi dau
farch i lusgo pob un, a'r pummed ond odid

dan farchog\\T i'w dylyn.

Adn. 15. A hwy a aethant ar eu hol

htcynt hyd yr lorddonen] Yr liyn oedd
oddcutu 25 miUdir o ffordd ; ac wcle yr holL
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cenadau a ddychwelasant ac a fy-

negasant i'r brenin.

16 A'r bobl a aethant allan, ac a

anrheithiasant wersyll y Syriaid :

a bu sat o beillied er sicl, a dau sat

o haidd er sicl, yn ol gair yr Ar-

^lwydd.
17 ^ A'r brenin a osododd y ty-

wysog yr oedd efe yn pwyso ar ei

law i wylied ar y porth : a'r bobl a'i

mathrasant ef yn y porth, ac efe fu

farw, megys y llefarasai gvvr Duw,
yr hwn a ddywedasai hyny pan

ddaeth y brenin i waered ato ef.

18 A bu megys y llefarasai g\vr

Duw wrth y brenin, gan ddywedyd,

Dau sat o haidd er sicl, a sat o

fordd ydoedd yn llawn o ddillad a llestri—
y rhai a fwTÌasai y Syriaid ymaith yn eu

braw a'u ífrwst, fel y gallent ífoi yn f\vy di-

rwystr. A'r cenadau a ddychwelasant ac a

fyneqasant i'r brenin—nsid oedd y Syriaid

ýn ymguddio yn ddichellgar yn y gymydog-

aeth, a'u bod hwy wedi gweled eu hôl yn

croesi yr lorddonen i fyned adref i'w gwlad

eu hunain.
Adn. 16. A'r hohl—a anrheithiasant wer-

syll y Syriaid] O'r hoU drysorau, yn enwedig

yr ÿmborth, o'r hwn yr oedd yno lawnder

mawr ; a hu sat o beillied er sicl, ^c.—yn ol

gair yr Arglwydd trwy enau Eliseus, adn. 1.

Adn. 17. A'r hrenin a osododdy tyiüysog]

Yr hwn a annghredasai air Eliseus, adn. 2 ; i

wylied ar y porth—ì gadw trefn ar y bobl

newynog a ddeuent yno i brynu ymborth ; a'r

bobl aH mathrasant ef yn y porth—niá yn

fwriadol efallai, ond wrth ymwthio yn mlaen

yn eu hawydd a'u brys ; ac efe a fufarw—
no dan eu'traed hwy, megys y rhagfynegasai

Eliseus, adn. 2.

Adn. 18—20. Ahu megys yllefarasaigr

Duw,^C.'\ Ail adfoddir gwerthiad a phris y
gwenith a'r haidd, a marwolaeth y tywysog

cyn cael bwyta houynt, er iddo eu gweled,

i'r dyben i ddangos mor fanwl y cyflawnodd

Duw ei air trwy enau ei broífwyd ! Rhaid fod

hyn wedi dyrchafu anrhydedd Duw, a bri ei

brofFwyd ef, yn ngolwg hoil Israel ; tra yr oedd

ar yr un pryd yn brawf ofnadwy o ddigofaiut

cyíìawn Jeiiofa yn erbyn y rhai a ddirmyg-

ent yn annglu-ediniol ei allu, ei ragluniaeth,

a'i addewid ef

!

ti r • 7 '

Adfeddyliadaü.—Sylwa Dr. Lightjoot,

fod llawer o ddygwyddiadau yn cael eu cry-

bwyll rhwng y flwyddyn gyntaf a'r olaf i

Jehoram mab Jehosaphat, y rhai na osodir i

lawr yn eu hlwyddyn hriodol, ond a gymer-

asant le mewn ún o'r blynyddau hyny ; megys

yr hanesion a gynwysir yn pen. iv—vii. o'r

llyfr hwn, ac yn 2 Cron. xxi. G—19. Gellir

eu cyfrif fel hyn : (1) Yn y flwyddyn gyntaf

i Jehoram y mae Eliseus yn amlhau olew y
wraig weddw, yn lletya yn Suuem, ac yn

addaw mab i'w letywraig, pen. iv. Yr oedd

y saith mlynedd newyn wedi dechreu y pryd
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beillied er sicl, fydd y pryd hivn y
fory yn mhorth Samaria.

19 A'r tywysog a atebasai r
Duw, ac a ddywedasai, "Wele, ^9C

gwnai yr Arglwydd ífenestri yn y
nefoedd, a fyddai y peth hyn ? Dy-
wedodd yntau, Wele ti a'i gweli â'th

lygaid, ond ni fwytâi o hono.
20 Ac felly y bu iddo ef : canys y

bobl a'i sathrasant ef yn y porth, ac
efe a fu farw.

PENNOD VIII.

YNA Eliseus a lefarodd wrth y
wraig y bywhasai efe ei mab,

gan ddywedyd, Cyfod, a dos di a'th

hyny, ac efe a rybyddia y Sunamees o'i bar-

had. (2) Yr ail flwyddyn ei phlentyn yn cael

ei eni yn ngwlad y Philistiaid, pen. viii. 2 ;

ac Eliseus yn trigianu gyda dysgyblion y
profîwydi yn Gilgal, yn iachâu y cawl gwcn-
wynig, yn portlii cànwr âg ugain torth haidd,

ac yn iachâu Naaman o'i wahanglwyf. (3) Y
drydedd flwyddyn yn peri i'r haiara nofio, yn
taro y Syriaid â dallineb, ac yn eu hanfon yn ol

at eu harglwydd. (4) Y hedwaredd flwyddyn
Jehosaphat yn marw% ac Edom yn gwrthryfeia,

gan ysgwyd ymaith yr iau a osodwyd arnynt
gan Dafydd ; a Libna hefyd yn gwrthryfêla,

pen. viii. 22. (5) Y hummed flwyddyn Ben-
hadad yn gwarchae ar Samaria ; ac ar ol iddi

gael bron ei dyfetha gan y newyn, yn cael ei

gwaredu ar unwaith trwy gyfryugiad gwyrth-
iol Duw, yn ol rhagfynegiad Eliseus, pen. vii.

(6) Y chweched flwyddyn y Philistiaid a'r

Arabiaid yn gorthrymu Jehoram brenin Juda,
ac yn caethgiudo ei wragedd a'i blant, 2 Cron.

xxi. 16, 17. (7) Y se/íA/ec? flwyddyn Jehoram
yn cael ei daro â chlefyd trwm, nes i'w ymy.s--

garoedd fyned allan, 2 Cron. xxi. 18, 19. Ac
yn yr un flwyddyn y mae y saith mlynedd o

neivyn yn diweddu oddeutu amser y cynauaf

;

ac yn y cynauaf hwnw y mae mab y Sunamees
yn marw, ac yn cael ei adfer i fywyd gan Eli-

seus, er fod hanes ei enedigaeth a'i farwolaeth

yn cael eu hadrodd yn nghyd, pen. iv. Yn
fuan wedi hyn y mae y Sunamees yn myned
at y brenin i erfyn am adferiad o'i thir, yr
hwTi a adawsai hi yn amser y newyn, pryd yr
aethai i ymdaith i wlad y Philistiaid, pen. viii.

Yn yr un flwyddyn y mae Eliseue yn Da-
mascus; Benhadad yn clafychu ; Hazael yn
ei fygu efâ gwrthban gwlyb, ac yn teyrnasu yn
ei le. Cymerodd yr hoU bethau hyn le, fel y
tybia Dr. Lightfoot, rhwng 3110 a 3117 0. B.

—Gwel ei Waith, cyf. i. dal. 88. Y mae
pethau fel hyn yn gwneyd yr amseryddiaeth
yn dra anhawdd, fel y cawn weled isod.

PEN. VIII. Adn. 1. Yna Miseus a lef-

arodd\ Gan fod hyn yn adroddiad o beth a
gymerodd le yn mhell cyn hyn, dylesid ei gyf-

ieithu, ' Ac Eliseus a lefarasai' Felly hefyd
adn. 2 :

' A'r wraig a gyfodasai, ac a wnaeth-
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dyhyyth, ac ymdeithia lle y gellych
ymdeithio : canys yr Arglwydd a

alwodd am newyn, a hivmv a ddaw
ar y wlad saith mlynedd.

2 A'r wraig a gyfododd, ac a

wnaeth yn ol gair gr Duw : a hi a

aeth, hi a'i thylwyth, ac a ymdeith-
iodd yn ngwlad y Philistiaid saith

mlynedd.
3 Ac yn mhen y saith mlynedd,

y wraig a ddychwelodd o wlad y
Philistiaid : a hi a aeth i waeddi ar

y brenin am ei th, ac am ei thir.

4 A'r brenin oedd yn ymddyddan
â Gehazi gwas gr Duw, gan ddy-
wedyd, Adrodd i mi, atolwg, yr holl

bethau mawr a wnaeth Eliseus.

5 Ac fel yr oedd efe yn mynegu
i'r brenin y modd y bywhasai efe y

ai,' &c. Meddylir i'r hyn a grybwyllir yn y
ddwy adnodflaenafddygwydd bump neu chwe
blynedd cyn yr hyn a nodir yn adn 3 : gwel
yr adfeddyliadau yn niwedd pen. vii. Wrthy
wraig y bywhasai efe ei mab—ar ol hyny

;

canys tybia rhai iddo ei chynghori i fyned i

wlad y Philistiaid cyn i'r plentyn gael ei eni.

Ymdeithia lle y gellych—Ue y byddai hi a'i

thylwyth debycaf i gael ymborth yn amser j»

newyn ; canys yr Arglwydd a alwodd am
newyn—yn gosp ar Israel am eu heihmaddol-
iaetii parhaus ; saith mlynedd—cyhyd arall

a'r newyn yn amser Elias ac Ahab, 1 Bren.
xviii. 1. Gofalai y profFwyd fel hyn am y
Sunamees hon, oblegid ei charedigrwydd yn
adeiladu ystafell iddo ef, pen. iv. 10.

Adn. 2. Ac a ymdeithiodd yn ngwlad y
Philistiaid] Yr hon oedd yn rh'ydd oddiwrth

y newyn, er ei bod ar gyffiniau Israel ; ac y
mae hyny yn profi mai barn uniongyrdiiôl
Duw oedd y trallod hwn. Fe allai'fod y
newyn wedi ymdaenu meviTi rhan dros Jud'a
hefyd, onidê aethai y wraig ddu-wdol hon i ym-
daith yno.

Adn. 3. Ac yn mhen y saith mlynedd]
Sef ar ol i'r newyn fyned lieibio ; hi à aeih i

waeddi ar y brenin am ei th, ac am ei thir—y rhai, ar ol iddi hi eu gadael, a foddian-
nwyd ond odid gan rai o'i pherthynasau, neu
gan swyddogion y brenin fel dirwy i'r goron,
am iddi fyned o'i gwlad i blith gelynion heb
ganiatâd y brenin.

Adn. 4. AW brenin oeddyn ymddyddan á
Gehazi, gwasgwr IJuw] Yr hwn a fuasai yn
ei wasanaetli ef cyn ei daro à'r gwahanglwyf

;

ac a ydoedd ond odid yn nn o'r pedM'ar, pen.
vii. 3. Nid oedd y gyfraith yn gwahardd ym-
ddyddan â'r gwahangleiíion, ond yn unig
cyffwrdd â hwy, neu gyd-drigo. Ymddyddan-
odd gwas Eliseus â Naaman, pen. v. 10, a'n
Harglwydd ei hun à deg o honynt, Luc xvii.

14. Ond tybia rhai i'r liyn a adroddir yma
gymeryd lle cyn iachâu Naaman, a chyn claf-

ychu Gehazi, yr hyn a adroddir yn pen. v.

Modd bynag, y mae yn eglur oddits-rth yr ad-

marw, yna wele y wraig y bywhas-
ai efe ei mab yn gwaeddi ar y bren-
in am ei th, ac am ei thir. A Ge-
hazi a ddywedodd, Fy arglwydd
frenÌ2i, dyma y wraig, a dyma ei

mab yr hwn y darfu i Eliseus ei

fywhau.
6 A'r brenin a ofynodd i'r wraig ;

a hithau a fynegodd iddo ef. A'r
brenin a roddodd iddi ryw ystafell-

ydd, gan ddywedyd, Dod drachefn
yr hyn oll oedd eiddo hi, a holl

gnwd y maes, o'r dydd y gadawodd
hi y wlad hyd y pryd hwn.
7 *![ A daeth Eliseus i Damascus

:

aBenhadad brenin Syriaoedd glaf

;

a mynegwyd iddo ef, gan ddywed-
yd, Daethg Duw yma.

8 A'r brenin a ddywedodd wrth

nod nesaf fod mab y Sunamees wedi ei fyw-

hau cyn hyn, a hyny tra yr oedd Gehazi yn
ngwasanaeth Eliseus, pen. iv. 36 ; ac felly nis

gall tyb liightfoot fod yn gywir, ddarfod taro

Gehazi â'r gvrahanglwyf jTi yr ail flwyddyn
o'r newyn, ac i'r plentyn gael ci fywhau yn y
seithfed : gweì yr adfeddyliadau yn niwedd
pen. vii. lleblaw h^-n, at oedd y -nTaig mewn
meddiant o'i thyddyn pan fu farw y plentyn,

yr hyn a ddengys mai cyn myned i ymdaith i

Philistia y bwhawyd 'ef : gan hyny goUir

meddwl fod y bachgen oddcutu 12 mlwydd
oed pryd y daeth ei fam ef i ddj'^yedyd ei

chyn wrth y brenin. Adroddi mi, atohcg,

yr hoìl betháu maior a wnaeth Eliseus—pan

yr oeddit ti yn was iddo; sef y gwyrthiau

liynod a gyflawnwyd ganddo.

Adn. 5. Aejel 'yr oedd efe yn myncgu i'r

brcnin y modd y bytchasai efe y marw] Sef

mab y Sunamees, pen. iv. 34,' 35 ;
yna icele y

toi'aig—sefmam y bachgen a fywhasid, am yr

h\vn yr oedd Gehazi yn son ;
yn gwacddi ar

y brenin am ei th, ac am ci thir—g^el ar

adn. 3 Trefnodd rhaglnniaeth iddi ddyfod

gyda'i mab i grefu am ei heiddo, ar y mynyd
hA\-nw ag yr oedd efe yn clywed y fath adrodd-

iad hynod am danynt, yr hyn a eÔeithiodd yn
dda ar feddwl v brenin.

Adn. 6. A'r brenin a ofynodd i'r wraig]

Ai gwir oedd yr hanes; a hithau afynegodd
iddo ef—a gadamhaodd adroddiad Gehazi.

A'r brcnin a roddodd iddi ryw ystafellydd

—a benododd un o swyddogion ei lys i adfer

iddi nid yn unig ei th\'"a'i thir, ond hefydbob

peth a adawsai hi yn ei th)', yn nghyda gwerth

hoU gnwd ei thir' o'r dydd'y gadawsai hi y
wlad Jiyd y dydd h-iNTiw.

Adn'. 7. Ädaeth Eliseus i Damascvs] Fe
allai i ymweled à Naaman, ac i'w gadarnhau

ef yn y wir grefydd; a Benhadad brenin

Syria oedd gìaf-—canys ni all anrhydedd,

cfoeth, na mawredd, gadw dynion rhag clef-

vdon ; ie, y mae pahisau a gorsoddau mor
àgoied i saethau angau a bwth y cardotyn.

Adn. 8. A'r brmin a ddyiccdodd wrth
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Hazael, Cymer anrheg yn dy law, a

dos i gyfarfod â gr Dnw ; ac ym-
ofyn á'r Arglwydd trwyddo ef, gan
ddywcdyd, A fj^ddaf fì byw o'r clef-

yd hwn ?

9 Felly Hazael a aeth i'w gyfö'r-

füd ef, ac a gymerth anrheg yn ei

law, a phob peth a'ì' a oedd dda o

Damascuá, seý llwyth deugain o

gamelod ; ac a ddaeth, ac a safodd
o'i flaen ef, ac a ddywedodd, Ben-
hadad brenin Syria dy fab a'm
hanfonodd atat, gan ddywsdyd, A
fyddaf fi byw o'r clefyd hwn ?

10 Ac Eliseus a ddywedodd
wrtho, Dos, a dywed wrtho, Diau y
gelli fyw ; eto yr Argiwydd a

ddanghosodd i mi y bydd efe marw
yn ddiau.

11 Ac efe a osododd ei wyneb,
ac a ddaliodd sylw arno, nes cy-

wilyddio o houo ef : a gr Duw a
ylodd.

12 A Hazael a ddywedodd, Pa-
ham y mae fy arglwydd yn ylo ?

Dywedodd yntau, Am fy mod yn
gwybod y drwg a wnai di i feibion

Israel : eu hamddiffynfaoedd hwjnt
a losgi di â thân, a'u gwr ieuainc a
leddi â'r cleddyf, a'u plant a bwyi,
a'u gwragedd beichiogion a rwygi.

13 A Hazael a ddywedodd, Pa
beth ! ai ci ytü dy was, fel y gwnelai
efe y mawr beth hyn ? Ac lCliseus

a ddywedodd, Yr Argiwydd a
ddanghosodd i mi y 'hyddi di yn
frenin ar Syria.

lá Felly efe a aeth ymaith oddi-
wrth Eliseus, ac a ddaeth at ei ar-

glwydd; yr hwn a ddywedodd
wrthü, Beth a ddywedodd Eliseus
wrthyt ti ? Ao efe a atebcdd, Efe
a ddywedodd wrthyf y byddit ti

byw yn ddiau.
15 A thranoeth efe a gymerth

wrthban, ac a'i gwlychodd mewn

IIazael\ Yr hwii oedd yn awr yn debygol yn
dywysog ei \\x ef yn lle Naaman, yr iiwn a

droisid o'i swydd am iddo ymwrthod âg eilun-

addoliaeth y Syriaid. Jüos i (jyfarfod â gwr
Duvj, ac ymofi/n cCr Arghoydd trwyddo ef

—yn ei iechyd efe a ymgrymai yn nh Kim-
mon, pen. v. 18; ond yn ei glefyd efe a ym-
ofynai â Duw IsraeL Gwelsora yn ddiweddar
frenin Israel yn ymofyn yn ei afiechyd â duw
Ecron, fel pe na buasai Duw yn Israel, pen. i.

3 ; ond yn awr dyma frenin paganaidd, mewn
amgylchiad cyft'elyb, yn rhoddi yr anrhydedd
liwnw i Jeiiofa, yr hwn a ommeddid iddo

gan ei bobl ei hun ! A fyddaf fi hyw d'r

clefyd hwn ?—yr hyn y gwyddai nad allai neb

ei fynegu ond Duw Israel.

Adn. 9. Felly IIazael—a gymerth anrheg

yn ei law] Sef llwyth deugain o gamelod o

bob peth a'r a oedd dda yn Damascus. Dywed
yr luddewon niai bwydydd a flìwythydd o

bob math oedd yr anrheg hon, ac nid aur ac

arian a diUad, am i Eliseus wrtliod pethau

foUy gan Naaman o'r blaen ; a gallwn feddwl,

oddiwrth ddystawrwydd yr ysgrythyr, i Eli-

seus dderbyn y rhai hyn, i ddiwallu y tylodion

yn Israel, ac ysgolion y profl"wydi yn eu hisel

amgylchiadau.
Adn. 10. Dos, a dyioed wrilio, Diati y

gelíi Jyw] O ran y clêfyd hwn, yr hwn nid

yw angeuol ynddo ei hun. Dlo yr Arglwydd
a ddanghosodd i mi y hydd efe marw yn
ddiau—md o'i afiechyd presenol, ond o ryw
achos arall.

Adn. 11. Ac efe a osododd ei wyneh]

llyny yw, edrycliodd EIisous yn graff'a man-
wl am hir aniser yn llygad IIazaeI, fel pe bu-

asai yn darllon ei galon ef ; nes cywilyddio o

hono—gan ofui fod gr Duw yn gwybod ei

amcanion gwaedlyd ef tuag at y brcnin. A
gr Duw a ylodd—wrth feddwl am y creu-
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londeb a wnai Hazael i Israel ar ol hyn!

Adn. 12. Faham y mae fy arglwydd yn
wylo ?] Gan feddwl ond odid nad oedd achos

4ddo \vyIo am farwolaeth Benhadad, yr hwn
oedd yn elyn gwastadol i Israel. Dywedodd
yntau—nad am yr achos hwnv/, ond mai am
achos arall yr oedd efe yn ylo ; am fy mod
yn gwybod y drwg a wnai di i feioion Is-

rael—yr hyn a ragwelai efe trwy ysbrydproff'-

wydoliaeth. Eu hamddiffynfaoeddhwynt a
losgi di â thân—yr hyn a gyflawnwyd, pen.

X. 32, 33, a xiii. 3, 7 ; a'u gior ieuainc a
leddi cTr cleddyf—meAvn rhyfel, neu wedi eu
dal yn garcharorion ; a'u piaíLt a hwyi—yn
erbyn y muriau, a phalmaut yr heolydd, Salm
cxxxvii. 8, 9 ; a'u gwragedd heichiogion a
rwygi—yr hyn a aríerid \^eithiaumewn rh}'fel,

Amos i. 13.

Adn. 13. Pa heih! ai ci yw dy was,fel y
gionelai efe y maior heth hyn '(] Er fod yr

ymadrodd hwn weithiau yn meddwl un gwael
a diwerth, meg}s yn 2 Sam. iii. 8 ; eto y mae
bryd arall yn meddwl dyn crculon, barbaraidd,

a chiaidd, fel yn Salm xxii. IG, 20, a Iix. 6 ;

ac ymddengys mai yn yr ystyr olaf hwn y
dylid ei ddeall ef yma. A wyt ti yn mcddwl
mai dyn ciaidd yw dy was, i rwygo, Ilarpio, a
chnoi ? Yr Arglioydd a ddanghosodd i mi
y hyddi di ynfrcnin ar Syria—ac felly mewn
gallu ciaidd i wneyd y gweithredoedd creulon

hyn.

Adn. 14. Felly efe a aethymaith oddiwrth
Eliseus] Yn lbn\n bwriad i brysuro marwol-
aeth ei arglwydd froniu, fel ag i gael yr orsedd

ar ei ol of. .Ùeih a ddywcdodd Eiiseus wrlh-
yi ti— bcrthynas i'r clefyd hwn ? Y hyddit

ti hyio yn ddiau—yr oedd hyn yn anwiredd
bwriadol. ' Diau y gelli fy w,' ocîld atebiad y
profl'vv}d ; ac ar yr un j^ryd dywododd, 'y

byddai efe marw yn ddiau,' adn. 10. Dy-
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ehvfr, ac a'i lledodd ar ei wyneb ef,

fel y bn efe farw : a Hazacl a deyrn-
asodd yn ei le ef.

16 ^[ Ac yn y bummed flwydd-
yn i Joram mab Ahab frenin Israel,

a Jehosapbat yn frenin yn Juda, y
dechreuodd Jehoram mab Jehosa-
phal brenin Juda deyrnasu.

17 Mab deuddeng nilwydd ar

hugain oedd efe pan ddechreuodd
deyrnas a ; ac wyth mlynedd y teyrn-

asodd efe yn Jerusalem.
18 Ac efe a rodiodd yn ffordd

brenhinoedd Israel, fcl y gwnai t
Ahab : canys mcrch Ahab oedd yn
wraig iddo : fclly efe a wnaeth yr
hyn oedd ddrwg yn ngolwg yr Ar-
glwydd.
19 Ond ni fynai yr Arglwydd ddy-

fetha Juda, er mwyn Uafyád ei

was ; megys yr addawsai efe, y

ji'hoddai iddo oleuni, ac i'w feibion

^n dragywydd.
20 ^ Yn ei ddyddiau ef y gwrth-

ryfelodd Edori odditan law Juda,
ac y gosodasant frenin arnynt eu
hunain.

21 A Joram a aeth drosodd i Sair,

a'r holl gcrbydau gydag ei ; ac efe

a gyfododd liw nos, ac a darawodd
yr Edomiaid oedd yn ei amgylchu
ef, a thj' wysogion y cerbydau : a'r

bobl a ffüdd i'w pebyll.

22 Er hyny Edom a wrthryfelodd
odditan law Juda hyd y dydd hwn :

yna y gwrthryfelodd Libna y pryd
hyny.

23 A'r rhan arall o hanes Joram,
a'r hyn oll a wnaeth efe, onid ydynt
hwy yn ysgrifenedig yn llyfr cron-
icl brenhicoedd Juda ?

24 A Joram a hunodd gyda'i dad-

wedodd Ila^ael yn groes i'r proffv/yd yn y
peth cyntaf, a chelodd yr ail beth yn gwbl, er

cael cyfleusdra i gyflawni ei fwriad llofrudd-

iog dranoeth.

Adu. 15. Ac a'i lledodd ar ei wyneb e/]

Fel pe buasai am oeri ei wres dirfawr ef ; neu
gwnaeth hyny pan yr oedd y brenin yn cysgu

;

fel y bu efe farw—trwy iddo felly attal ei

anadl ef, a rhwystro iddo waeddi : ac nid oedd
dim ôl trais i'w ganfod aiuio, mwy na phe bu -

asai wedi marw yn naturiol. .1 IIazael a
dcyrnasodd yn ei le ef—trwy ei fod mewn bri

mawT gan y bobl a'r milwyr, heb neb yn
drwgdybio iddo ladd ei feistr, i'r hwn nid oe'dd

mab i'w ddylyn i'r orsedd.

Adn. 16. Ac yn y bummed fiyddyn i

Joram mab Alia'bì Gwel ar pen. i. 17, a iii.

1 ; y dcchreiiodd Jehoram mab Jehosaphat
brenin Jiida dcyrnasu—tybia rhai fod tri

dechreuad i deyrnasiad Jehoram mab Jehosa-

phat : y cyntaf, pan aeth ei dad gydag Ahab i

ryfel â'r Syriaid yn Ramoíh-Gilead, yr hwu a

gymerodd y Uywodraeth drachefn a.r ol iddo
ddychwelyd

;
yr ail, pan aeth ei dad gyda

Joram mab Ahab i ryfel à'r Moabiaid, at yr
h\\Ti oud odid y cyfeirir yma ; a'r trydydd,
pan fu farw ei dad, yn mhen oddeutu dwy
flynedd ar ol hyn.

Adn. 17. 31ab deuddeng mlwydd ar Miy-
ain oedd efepan ddechreuodd deyimasu] Yr
ail waith a nodwyd nchod ; ac wyth mlynedd
y teyrnasodd efe yn Jerusalem—á\\\- tìynedd
ar unwaith a'i dad, fel ei ragla^y ef ; a chwe
blyncdd ei hun, ar ol i'w dad farw\

Adn. 18. Ac efe a rodiodd yn fordd bren-
hinoedd Israel] Mewn eilunaddoliaeth fel

hwy, er mai brenin Juda ydoedd ; canys
merch Ahab oedd yn toraiy iddo—gan yr hou
yr hudwyd ef oddiwrth greíydd ei dad a'i daid
duwiol. Y briodas annghydmharus lion, er

fe allai yn caol ei bw riadu fol moddion i uno
y ddwy deyrnas dan nn pen, a nodir fel yr
acbos ddrygioni ysgoler ci hiliogacth ef, ac

o'r hcU drallodion chwerwcn a syrthiasant

arnynt hwy.
Adn. 19. Ondnifynaiyr Arglwydd ddy-

fetha Judd\ Er fod brenin a llwyth Juda yn
haeddu hyny yn a\vi' ; er micyn Dafydd ei

roas—gwel ar 1 Breu. xi. 13, 30 ; y rhoddai
iddo oleuni—neu un o'i hiliogaeth ef i eistedd

ar yr orsedd hyd oni ddeuai y Messia.
Adn. 20. Ÿn ei dcyddiau efy gwrthryfel-

odd Edom] Ar ol bod dan deyrnged i Juda
am 150 o flynyddau, bytli er pan ddarostyng-

asai Dafydd hwynt, 2 Sam. Yiii. 14; ac y
gosodasant frenin arnynt cì: hiinain—}ti lle

rhaglawiaid dan frenhinoodd Juda. Fel hyn
y cyflawnwyd proftwydoliaeth Isaac, yr hon a
draethodd efe oddeu'tu 900 o flynyddau cyn
hyn : gwel ar Gen. xxvii. 40.

Adn. 21. A Joror.ì] Sef mab Jehosaphat,

yr hwn a ehnr Jehoram, adn. 16, ac nid
Joram mab Ahob ; a aeth drosodd i Sair—
dinas yn Edom, neu ar ei chyffiniau hi ; ac a
daraicodd yr Èdomiaid ocd'dyn ei amgylchii

ef—â lladdfa fawr ; a'r bohl a'udd i'io pebyll
—sef cynifer o'r Edomiaìd a'r a allent ddianc.

Ond tybia Clai-ke mai am bobl Juda y dywed-
ir hyn.
Adn. 22. Er hyny Edom a wríhryfelodd

odditan law Juda] Er iddynt gael eu gorch-
fygu y tro hwn, eto hwy a ymysgydwasant yn
hollol odditan iau Juda, a pharhausant dan y
brenin a osodasant arnynt eu hunain. Yna
y gwrthryfelodd Lihna—dinss ofleiriadol )ti

llwyth Juda. Gwrthryfelodd gwr Libna yn
ei erbyn ar }'r un pryd, o herwydd iddo ef ym-
wrthod íig Arsrlwydd Dduw ci dadau : gwel ar

2 Cron. xxi. 10, ìl.

Adn. 23. Yn Uyfr cronicl brenhinoedd
Juda] Gwel ar 1 Bren. xiv. 19, 29.

Adn. 24. A Joram a hirnodd gydaH dad-
au] Gw^el ar 1 Bren. xi. 43 ; ac Àhaziah ci

fab a deyrnasoddyn ei le ef—A'r ìmn a ;üwyd
ar cnw ei cw}-thr brawd ei fam, 1 Bren. sxii.

40.

509



Chuyfo Joram. 2 BREISr. IX. Eneinio Jehu.

au, ac a gladdwyd gyda'i dadau yn
niuas Dafydd ; ac Ahaziali ei fab a
deyrnasoddynei le ef,

25 ^ Yn y ddeuddegfed flwyddyn
i Joram mab Ahab frenin Israel yr
aeth Ahaziah mab Jehoram brenin
Juda yn frenin.

26 Mab dwy flwydd ar hugain
oedd Ahaziah pan aeth efe yn fren-
in ; ac un flwyddyn y teyrnasodd
efe yn Jerusalem : ac enw ei fam
ef oedd ^lthaliah, merch Omri bren-
in Israel.

27 Ac efe a rodiodd yn ffbrdd t
Ahab, ac a wnaeth yr hyn oedd
ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd, fel

t Ahab . canys daw t Ahab yd-
oedd efe.

28 ^ Ac efe a aeth gyda Joram
mab Ahab i ryfel yn erbyn Hazael
brenin Syria i Eamoth-Gilead; a'r

Syriaid a darawsant Joram.
29 A Joram y brenin a ddychwel-

odd i Jezreel i ymiachâu o'r briw-
iau a roisai y Syriaid iddo ef yn
Ramah wrth ymladd o hono ef yn
erbyn Hazael brenin Syria : ac

Adn. 25. Yii y ddeuddegfed flwyddyn i

Joram, Sçcl Yn adn. 16, 17, dywedir mai yn
y bummed ilwyddyn i Joram yr aeth tad yr
Ahaziah hwn yn frenin, ac iddo deyrnasu
wyth mlynedd ; íelly rhaid fod rhanau o

flynyddoedd yn cael eu cyfrif yn flynyddoedd
cyfaiu, pe amgen buasai hyn yn y drydedd
flwyddyn ar ddeg i Joram.
Adn. 26. 3Iab dwy flwydd ar hugain oedd

Ahaziahx)an aeth efe ynfrenin'\ Gan mai 40
mlwydd oedd ei dad pan fu farw, rhaid fod

Ahaziah wedi ei eni pryd yr oedd ei dad yn
18 mlwydd oed : gwel ar 2 Cron. xxii. 2. Ac
un flwyddyn y teyrnasodd efe—cyn ei ladd
ganwr Jeíiu, pen, ix. 27. Ac enw eifam ef
oedd Athaliah merch Omri—sef yres Omri

;

canys dywedir yn adn. 18, mai merch Ahab
mab ümri ocdd hi. Peth cyffiedin yw i yres
gr gael ei galw yn ferch iddo.

Adn. 27- Ac efe a rodiodd yn ffordd t
Ahab] Gan addoli y lloi aur a Baal hefyd;

canys daw tAliah ydoedd cfe—neu ddisgyn-

ydd o'r t eilunaddolgar hwnw, trwy fod ei

fam yn ferch i Ahab.
Adn. 28. Ac efe a aeth qyda Joram'] Sef

gyda'i ewythr brawd ei fam ; i ryfel yn erbyn
Iíazael—yr hwn a acthai yn lienin ar Syria

ar ol lladd ei feistr, adn. 15 ; d'r Syriaid a
darawsunl Joram—fol y tarawscnt Ahab ei

dad yn yr un lle, 1 Bren. xxii. 34.

Adn. 29. A Joram y brcnin a ddychwel
oddi JczreeL] iJinas frenhinol yn llwyth Is-

sacar, o du y gorllewin i'r lorddonen ; i ym-
iachâu o'r briwiau a roisai y Syriaid iddo

efyn liamah—yr un a liamotli-Gilead, adn.

28. Ac Ahaziah mab Jehoram brcnin Juda
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Ahaziah mab Jehoram brenin Juda
a aeth i waered i ymweled â Joram
mab Ahab yn Jezreel ; canys claf

ydoedd.

PENITOD IX.

\ C Eliseus y proffwyd a alwodd
-^ un o feibion y profiPwydi, ac a
ddywedodd wrtho, Gwregysa dy
Iwynau, a chymer y phiolaid olew
hon yn dy law, a dos i Hamoth-
Gilead.

2 A phan ddelych yno, edrych
yno am Jehumab Jehosaphat, mab
IsTimsi ; a dos i mewn, a phàr iddo
godi o fysg ei frodyr, a dwg ef i

ystafell ddirgel

:

3 Yna cymer y phiolaid olew, a
thywallt ar ei ben ef, a dywed, Fel
hyn y dywedodd yr Arglwydd ; Mi
a'th eneiniais di yn frenin ar Israel

:

yna agor y drws, a ffb, ac nac aros.

4 Eelly y llanc, sef llanc y proff*-

wyd, a aeth i Ramoth-Gilead.
5 A phan ddaeth efe, wele ty-

wysogion y llu oedd yn eistedd : ac

—a aeth i waered i Jezreel rywbryd wedi
hyny, i ymweled â'i ewythr archolledig ; canys
claf ydoedd—yr oedd ei glwyfau ond odid

wedi ei daflu ef i fath ar dwymyn.

PEN. IX. Adn. 1. Un o feibion y proff-
wydi] Dywed yr luddewon mai y profFwyd

Jona oedd hwn. Gioregysa dy Iwynau—fel

y gallai deithio yn gyflymach, am fod y brys

mwyaf yn ofynol ; a dos i Ramoth-Gilead—
Ue yr oedd Jehu ond odid yn brif dywysog ar

y fyddin a adewsid yno, tra yr oedd brenhin-

oedd Israel a Juda yn Jezreel.

Adn. 2. Edrych yno am Jehu] Yr hwn y
gorchymynasai í)uw i Elias ei eneinio ; ond
oedwyd hyny hyd yn awr, o herwydd ymos-
tyngiad Ahab : gwel ar 1 Bren. xix. 16, axxi.

29. A phâr iddo godi ofysg eifrodyr—sef

ei frodyr milwraidd, neu dywysogion ereill y
llu, adn. 5 ; a dwg ef i ystafcll ddirgel—fel

na rwystrai neb iddo ei eneinio ef.

Adn. 3. A dywed, Fel hyn y drjwedoddyr
Arglwydd] Nid hyn oedd yr holl genadwri
ag yr oedd efe i'w thraethu : gwel y rhan arall

yn adn. 7—10. Mi a'th eneiniais di ynfren-
in ar Israel—ac felly yr oedd Jehu i edrych
ar yr eneiniad hwn fel po buasai yn cacl ei

wneuthur gan Jeiiofa ci hun. Yna agor y
driüs., a ff'o—rhag iddynt edrych arnat îel yn
euog o dcyrnfradwriaeth, a'tli Ìadd.

Àdn. 4. Felly y llanc] Sef Jona neu un o

ysgolorion y ])roirvvydi, adn. 1.

Ádn. 5. Wele tyioysogion y llu ocdd yn
eisledd] Naill ai yn ciniawa gyda'u gilycUl,

nou yn cydymgynghori ar eu hachosion mil-

wraidd, Y viae i mi air á thi, dyivysog—rr
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'cfe a ddy-^edodd, Y mae i mi air â

tlii, dywysog ! A dyAyedodd Jehu,

A pha iin o honom ni oll ? Dywed-
odd yntau, A thydi, dywysog !

6 Ac efe a gyfododd, ac a aeth i

mewn i'r t : ac yntau a dywalltodd
yr olew ar ei ben ef, ac a ddywed-
odd wrtho, Fel hyn y dywed Ar-
glwydd Dduw Israel ; Myíî a'th en-

einiais di yn frenin ar bobl yr Ar-
glwydd, sef ar Israel.

7 A thi a darewi d Ahab dy ar-

glwydd ; fel y dialwyf fi waed fy

ngweision y proffwydi, a gwaed holl

weision yr Arglwydd, ar law Je-

zebel.

8 Canys holld Ahab a ddyfethir :

a mi a doraf ymaith oddiwrth Ahab
yr hwn a biso ar bared, y gwarchä-
edig hefyd, a'r hwn a adawyd yn
Israel.

9 A mi a wnafd Ahab fel t Je-

wyfwedi cael fy anfon atat ar neges cyfrinach-

ol pwysig. A pha un o honom ni oll 9—ym-
ddengys nad oedd Jehu erioed wedi dychym-
ygu y cai ef fod yn frenin ; er i rai feddwl fod

Eliseus wedi ei eneinio ef o'r blaen yn ddir-

gelaidd, gydag awgrymiad nad oedd efe i

weithredu hyd nes y cai gyfarwyddyd pellach,

fel yr eneiniasai Samuel Dafydd yn hir cyn
iddo yntau fyned i'r orsedd.

_Adn. Q. Ac efe a gyfododd] fysg ei frodyr

milwraidd ; ac a aeth i mcicn Ì'r t—i ryw
ystafell arall yn y t : ucyntau a dywaìUodd
yr olew ar ei hen ef—trwy yr hyn y rhodd-
wyd iddo hawl dwyfol i'r frenhiniaeth ; ar
hobl yr Arglwydd—canys yr oedd Israel o
hyd yn bobl Dduw trwy hawl a phroífes, er eu
bod ya. addoli duwiau ereill gydag ef.

Adn. 7. A thi a darewi d Ahah dy ar-
glwydd\ Canys yr oedd Jehu wedi bod yn
ddeiliad ac yn dywysog i Ahab, megys yr oedd
yn awr i'w fab ef, adn. 25 ; fel y dialwyf fi.

aedfy ngweision—ar law Jezehel—yr oedd
Jezebel, gwraig Ahab, wedi peri Uadd proíî-

wydi yr Arglwj'dd, a llabyddio Naboth un o
weision yr Arglwydd, yn nghydag amrai ereiU

yn debygol ; ac am hjTiy yr oedd Duw yn
awr yn mjTied i ddial gwaed y rhai hATiy arni

hi a'i mab Joram, ac ar holl d Ahab, trwy
law Jehu.

Adn. 8. A mi a doraf ymaith oddiwrth
Ahah] Bob gwryw

; y gwarchäedig—gwel
ar 1 Bren. xiv. 10.

Adn. 9. A mi a lonafd Ahah fel t Je~
roboam] Sef dyfetha ei hoÚ deulu ef; ac ýcl
t Baasa—gwel ar 1 Bren. xv. 29, a xvi. 11.

Er mai Jehu oedd yr oflferyn, eto yr Arglwydd
oedd y gweithredydd :

' Mi a wnaf,' &c.
Adn. 10. AW cwn a fwytânt JezebeT\ Gwel

ar adn. 33—37 ; ac ni hj/dd a'i claddo hi—
hyny yw, a ofalai am ei chladdu, nes i'r bren-
in orchjTnyn hjiiy. Ac efe a agorodd y

roboara mab Nebat, ac fel t Ba-
asa mab Ahiah.

10 A'r cn a fwytânt Jezebel yn
rhandir Jezreel, ac ni hväd si'i

claddo hi. Ac efe a agorodd y
drws, ac a ffôdd.

11 T[ A Jehu a aeth allan at
weision ci arglwydd, a dywedwyd
wrtho ef, A yio pob peth yn dda ?

paham y daeth yr ynfyd hwn atat

ti ? Dywedoddyntauwrthynt, Chwi
a adwaenoch y gr, a'i ymadrodd'
ion.

12 Dywedasant hwythau, Cel-
wydd ! mynega yn awr i ni. Dy-
wedodd j^ntau, Fel hyn ac fel hyn
y llefarodd wrthyf, gan ddywedyd,
Fel hyn y dyweci yr Arglwydd, Mi
a'th eneiniais di yn frenin ar Israel.

13 A hwy a frysiasant, ac a gj-
merasant bob un ei wisg, ac a'i

gosodasant dano ef ar ben uwchaf

drws—ar ol gor})hen tiRethu y genadwri uch-
od ; ac a ffódd—yn ol gorchymjTi ei feistr,

adn. 3.

Adn. 11. A yic pohpeth yn dda 9] Ofnent
fod y Uanc wedi dwyn rhyw newydd drwg
iddo, neu rywbeth o bwys ma^T, gan iddo
ddyfod a dchwelyd gyda'r fath frys a dirgel-

edd. Paham y dacth yrynfyd hwTi atnt ti ?

—gwyddent mai profFwyd ydoedd oddiwrth ei

wisg, eì ymddygiad, a'i leferydd ; a chyfrifai

y milwyr halogedig hyn brofFwj-di yr Ar-
glwydd yn ynfydion, am eu bod yn dirmygu
cyfoeth ac anrhydedd bydol, y rhai y mae
doethion y byd hwn yn eu chAAennychu gy-
maint ; ac hefyd am eu bod yn ymroddi i

f}T\-yd dduwioldeb. Chioi a adwaenoch y
gícr—mai un ynfyd ydyw ; á'i ymadroddion
—mai rhyw fi'oliueb dibwys a draethodd, yr
hwn nad yw ya. werth ei ail adrodd. Efe a
ddywedai fel h}Ti i gael llonydd ganddynt.

Adn. 12. Dywedasant hwythau, Cehoydd.^
Fel pe d}"\vedasant, Rhaid fod rhywbeth o
bwys wedi cael ei fynegu i ti, pan y daeth
proffwyd atat mor bell oddicartref. Dywed-
odd yntau—efe a adroddodd y cwbl a ddy-
wedwyd wrtho am d Ahab, a mynegodd
hefyd ei fod wedi cael ei eneinio yn frenin vn
Ue Joram.
Adn. 13. A hioy afrysiasant] wirfodd-

lonrwydd iddo ef fod yn frenin, gan ddysgwyl
rhyw ddyrchafiad mwy iddjTit eu hunain ; ac
a gymcrasant hoh un ei wisg, ac a'i gosodas-
ant dano ef—yr hon oedd ddefod ddwyreiniol

trwy ba un jt addefent efynfreìiin, gan ar-

wyddo eu bod yn eu gosod eu hunain a'r

deyrnas dan ei awdurdod ef ; a thrwy yr un
ddefod y cydnabyddai y dyrfa lesu Grist jti

frenin Israel, Mat. xxi. 8. Ar ben mcchaf

y grisiau—mewn rli}-w le uchel, lle y gellid

d Aveled a'i gydnabod gan }t hoU filwyr. Dy-
wed V rabbiniaid ac ereiU mai ar ben deíal r
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j grisiau, ac a ganasant mcwn jid-

gorn, ac a ddywedasant, Jehu sydd
frenin.

14 A Jebu mab Jchosapliat niab
Nimsi a gydfwriadodd yn erbyn
Joram : (a Joram ocdd yn cadw Ra-
motli-Gilcad, efe aholl Israel, rhag
IIazael brenin S^a-ia

:

15 Ond Joram y brenin a ddy-
chwelasai i ymiachâu i Jezrecl, o'r

archollicn «'r rhai yr archollasai y
Syriaid ef wrth ymladd o hono yn
crbyn Hazael brcnin Syria.) A dy-
wcdodd Jehu, Os mynwch chwi nac
elcd un diangol o'r ddinas i fyned i

fynegu i Jezreel.

16 Felly Jehu a farchogodd mewn
cerbyd, ac a aeth i Jezreel (canys
Joram'^oedd yn gorwedd yno.) Ac
Ahaziah brenin Juda a ddaethai i

wacred i ymweled â Joram.
17 A gwyliwr oedd ar y tr yn

Jezreel, ac a ganfu fìntai Jehu pan
oedd efe yn dyfod, ac a ddywedodd,
Yr ydwyf yn gweled mintai. A Jo-
ram a ddywedodd, Cymerr rnarch,

gwTiaed hyn, yr hon oedcl yn sefyll mewn Ile

cyhoeddus, â grisiau yn arwain i'w phen. Ac
a ganasant mewn udcjorn—i alw y milwyr
a'r dinaswyr yn ng-hyd, fel y cyhoeddid iddynt

mai Jehu'oedd frenin. Diamau fod yr Ar-
^fiwydd yn «fweithredu ar eu meddyliau i'w

tueddu i dderbyn Jehu, er cyflawni ei amcan-
ion ei hun ; pe amgen gallasai fod yn berygl-

us iddo ef fyw yn eu mysg, ar ol cyhoeddi ei

fod wedi ei eneiaio yn frenin.

Adn. 14. A Jehu—a gydfwriododd yn
erhyn Jorarn\ A hiniodd gyda'r tywysogion

ereiU pa fodd y dyfethent ef. A Joram oedd
yn cadw Ramoth-Gilead— oedd yn cadw
byddin gref yno i wylio symudiadau Hazaol

brenin Syria, tra yr oedd Joram ci hun M^edi

niyned dros yr lorddonen i Jezreel, i ym-
iachâu o'i archollion : felly yr oedd y fyddin

lion yn awr yn barod at wasanaetli Jehu.

Adn. 15. Os mynwch chioi] Yn ddiragrith,

i mi fod yn frenin ; nac eled un diongol d'r

ddinas ifyned ifynegu i Jezreel—fol y gall-

ai Jehu ddisgyn ar Joram yn ddiarwybod
idJo, cyn iddo allu íFoi, na darparn i'w am-
ddiffyn ei hun.
Adn. 10. Felly Jehu a farchogodd mewn

cerhyd] Mown rhwysg a mawredd bronliinol,

a'r Jioll fyddin yn ei ddylyn ; ac a aeth i

.frzreel—yr hon ocdd oddeutu 42 o filldiroedd

o Rainoth-íìilead ; n, Joram oedd yn gorwedd
yno—yn glaf o'i archollion, ac yr of.'dd Alia/.-

ialí brcnin Juda yn dygwydd bod yno gydag
ef ar y pryd.

Adn. 17- -4 gwyliwr oedd yn sefyll nr y
ttvr] Yr liyn oedd yn arforiad gwastadol, líe

bynag v byddai y brcnin, rliag i'w olynion
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ac anfon i'w cyfarfod hwynt, a dy-
wcdcd, Äi heddwch ?

18 A gv.rr march Pu aeth i'w gyf-
arfod ef, ac a ddywedodd, Fel hyn
y dywcdy brenin, /1 oes heddwch ?

A dywedodd Jehu, Beth sydâ i ti a
ofynyeJi am heddwch ? tro yn fy ol

i. A'r g\Yyliwr a fynegodd, gan
ddywedyd, Y genad a ddaeth hyd
atynt hwy, ond nid yw efe yn (íy-

chwelyd.
19 Yna efe a anfonodd yr ail gr

march, ac efe a ddoeth hyd atynt
hwy, ac a ddywedodd, Fel hyn y
dywedodd y brenin, A oes heddwch'?
A dywedodd Jehu, Beth sydd i ti «
ofynych am heddwch ? tro yn fy
ol i.

20 A'r gwyliwr a fynegodd, gan
ddywcdyd, Efe a ddaeth hyd atynt
hwy, ond nid yw efe yn dychwcl -

yd : a'r gyriad sydd fel gyriad Jehu
mab Nimsi ; canys y mae efe yn
gyru yn ynfyd,

21 A Joram a ddywedodd,
Ehwym y cer'byd. Yntau a rwym-

syrthio arno yn ddiarwybod. Yr ydwyf yn
gioeled miniai—o wr arfog yn dyfod tua
Jezrcel. Ai hcddioch ?—efe a ofnai fod y
Syriaid wedi gorclifygu ei filwyr ef vn Kam-
oth-Gilead, ac yn dyfod yn awr i'w ladd yntau

;

neu tybiai fod ei bobl ei hun, yn ol siampl
Libna, yn myncd i wrthryfela yn erbyn eu
brenin, yr hjn yr oedd ei gydwybod euog yn
peri iddo ei ofni.

Adn. 18. A dyroedodd Jehu, Bcth sydd i

ti a ofynych am heddwch ?] Nid i ti, ond i'r

liwn a'th anfonodd, y rhoddaf fi atebiad. Tro
ynfy ol i—ymuna à fy milwyr i, os ewyllysi

fod yn ddiogel. A'r gioyliior afynegodd—
i'r brenin iddo cf weled y gr march yn myned
hyd at y fintai, ond nad oedd yn ei weled ef

yn dychwelyd.
Adn. 19. Yna cfe a anfonodd yr ailgior

march] Ncu genad arall fcl y cyntaf, yr hwu
a gafodd yr nii driniacth.

Adn. 20. A'r gj/riad] Hcb. • y cerddediad
milwraidd,' syddfelgyriadJehumah Nimsi
—sef mab Jehosapliat, ac úyr Nimsi, adn.

14; canys y mac efe yn gyruynynfi/d—
Saes. ' yn wyllt,' neu ar firwst mawr, fel po
buasai am gyflawni ei amcan ar Joram cyn
iddo gaol amsor i flbi, nac i'w aniddiH'yn ci

hnn. Ond dywed y Targum a Josephus mai
' yn arof neu ' mewn trcfn reolaidd,' yw yr
y.styr, fel i)c buasai cfe yn dysgwyl i Joram
ddyfod allan o'r ddinas i'w gyfurfod cf ; ac y
ma'! hyny yn debycach, pan yr ystyriom fod y
nniU gonad ar ol y Uall yn myned allan i'w

gyfarfod of, ac wcdi hyny y ddau frenin.

Adn. 21. A Joram a ddywedodd, Rhwym
y cert>y(T\ Sof gosod y mcirch wrth ci gcrbyd
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odd ei gerbyd cf. A Joram brenin

Tsrael a acth allan, ac Abaziali

brcnin Juda, pob un yn ei gerbyd,

a hwy a aethant yn crbyn Jehu, a

ch.yfarfuant âg efyn rhandir Naboth

y Jczreeliad.

22 A phan welodd Joram Jehu,
efe a ddywedodd, A oes hcddwch,
Jchu ? Dywedodd yntau, Pa hedd-
wch tra fyddo puteindra Jezebel dy
fam di, a'i hudoliaeth, mor aral ?

23 A Joram a drôdd ei law, ac a

íTôdd, ac a ddywedodd wrth Ahaz-
iah, Ýmaebradwriaeth, Ahaziah!
24 A J ehu a gymerth fwa yn ei

law, ac a darawodd Jorani rhwng
ei ysgwyddau, fel yr aeth y saeth

trwy ei galon ef, ac efe a syrthiodd

yn ei gcrbyd.
25 À Jehu a ddywododd wrth

Bidcar ei dywysog, Cymer, bwrw

ef, a meirch ereill wrth gerbyd Ahaziah brenin

Juda. A hwy a aethant yn erbyn Jehu—
neu 'i'w gyfarfod ef,' nid yn elyniaethns, ond
i gael gwybod yr achos o'i ddyfodiad ef i Jez-

reel; yn rhandir Naboth—yr hwn a fuasai

yn eiddo i Naboth, a lle y llabyddiwyd ef á
meini.

Adn. 22. A oes heddioch, Jehu ?] A oedd
pob peth yn dda yn Eamoth -Gilead ? neu a

oedd efe ei hun yu dyfod gyda meddwl hedd-
ychol, ynte mewn ftbrdd o wrthryfel? Pa
'heddwch—a elli di ei ddysgwyl gartref neu
oddicartref ; tra fyddo puteindra Jezcbel dy
fam di—gelwir eilunaddoliaeth Israel, pobl

gyfammodol Duw, yn fynych yn odineb ; ac

eilunaddoliaeth Jezebel, un o'r Cenhedloedd,

yn buteindra; a bernir ei bod hi hefyd yn
euog buteindra coy/foroZ, yn ol defodau aflan

yr eilunaddolwyr, neu o leiaf yn pleidio hyny
mewn ereill. A'i hudoliaeth mor amì—

i

ddenu Israel i eilnnaddoliaetli ffiaidd y Cen-
hedloedd. Yr oedd Joram yn goddef hyn oll

yn ei fam, ac felly pa heddwch a allai ef ei

ddysgwyl mwyach ?

Adn. 23. A Joram a drôdd ei law] A ym-
aflodd yn awenau y meirch i droi ei gerbyd yn
ol. Ÿ mae bradwriaeth, O Ahaziah!—

y

mae Jehu yn elyn i nj, ac y mae yn bryd i ni

ddianc am ein heinioes.

Adn. 24. A Jehu a gymerth fwa yn ei

law] Saes. 'a dynoddfwa à'i holl nerth ;' ac
a darawodd Joram rhwng ei ysgicyddau—
nes. yr aeth y saeth trwy ei gefn i'w galon, fel

ag y syrthiodd yn farw yn ei gerbyd.
Adn. 2.5. A Jehu a ddyioedodd wrth Bid-

car ei dywysog] Yr hwn oedd yn dal yr un
swydd yn awr dano ef, ag a ddaliai yntau gynt
dan Joi-am. Bwrio ef i randir inaes Naboth
—fel y cyflawner ynddo ef y felldith a gy-
hoeddwyd yn crbyn ei dad a'i hiliogaeth,

1 Bren. xxi. 19, &c. Roddi oW Arglwydd
arno ef y baich liu-n—iddo ei fygwth ef c\'r

gosp hon. Pan aetli Ahab i winllan Naboth
3 s

ef i randir maes ISíaboth y Jezreel-
iad : canys cofia pan oeddym ni, mi
a thi, yn marchogaeth yn nghyd
ein dau ar ol Ahab ei dad ef, roddi
o'r Arglwydd arno cfy baich hwn.

26 Diau, raeddai yr Arglwydd,
gwacd Naboth, a gwaed ei feibior,
a welais i neithiwr, a rai a dalaf i ti

yn y rhandir hon, medd yr ^r-
glwydd. Gan hyny cymer a bwrw
ef yn awr yn y rhandir hon, jn ol
gair yr Arglwydd.

27 Ond pan welodd Ahaziah bren-
in Juda liyny, cfe a ffôdd ar hyd
ffordd t yr ardd. A Jehu a ymlíd-
iodd ar eí ol ef, ac a ddywedodd,
Tarewch hwn hefyd yn ei gerbyd.
A hivy a'i tarauisant ef yn rhiw
Gur, yr hon sydd wrth íbleam ; ac
efe a ífôdd i Megido, ac a fu farw
yno.

i'w meddiannu, yr oedd Jehu a Bidcar yno
gydag ef, yn clyyred bycrythiad yr Aro-lwydd
trwy enau Elias ; a gallai Bidcàr gofio hvnv
yn awr, yn gystal ag yr oedd Jehu yn ei
gofio.

Adn. 26. Gaed Naboth, a gicaed eifeib-
1071, a welais i neithiwr] Felìy yniddenírys
mai dranoeth wedi llofruddiaeth "^0^0^^""^^

aethai Ahab i feddiannu pi winllan ef. Ad-
roddir yma fwy nng a geir yn 1 Bren. xxi. 19 •

ond diamau i" Elias ddyw'edrd vr holl eiriaù
hyn yn ngldyw Jelìu a Bidcar, oddiwrtli ba rai

y dysgwn i fcibion Naboth srael eu llabrddio ar
unwaith a'u tad, fel nabyddai i neb lionynt
ddial gwaed eu tad, nà hòni hawl i'r etif-
eddiaeth. A mi a dalaf i ti yn y rhandir
Äon—felly y Ile a drawsfeddiannodd Ahab yn
ei falchder a'i ryfyg, ar draul tywallt gwaed
gwirion, a ddaeth yn awr yn onÀ-eddfa i goríF
annghladdedig ei fab, yr"hwn a adawyd" yn
ddrych i'r byd, ac yn ysglyfaeth i g\vn ac adar,
megys y rhagfynegwyd, í Bren. xxi. 19. Eeí
hyn 'adwaenir yr Àrglwydd wrth v farn a
wna.' Tr oedd y mab yn cvfiawn liaeddu r
gosp ddyledus i'w dad, am ei'fod vn cvmerad'-
\\jo gweithred ei dad trwy barhaù i feddiannu
gwmllan Naboth, heb \vneuthur ad-daliad am
y camwri.
Adn. 27. Ond paii tcelodd Aha^ìah] I

Joram gael ei ladd gan Jehu ; efe a ffôdd ar
hyd ffordd t yr ardd—i lechú vn Samaria,
2 Cron. xxii. 9 ; o ba le y íFôdd efe drachefn i
Gur, yn llwyth Manasse. A Jehu a umlid-
iodd ar ei ol ef—x\\à yn ebrvvvdd, eithr vn
mhen diwrnod neu dd"au ar ol" iddo fyned i
Jezreel, a Uadd Jezebel. A hwif a'i 'taraw-
sant efyn rhiio Gur—tra yr vdoedd vn ffoi
yn ei gerbyd oddiyno drachefn tua Meíjido

;

ac afu fario yno—yn Meo-ido, o'r archôll à
gawsai efe yn rhito Gur, oddeutu chwe mill-
dir oddiyno. Yr oedd Ahaziah vn vr i Ahab
a Jezebel o'u merch Athaliah, ac 'hefyd yn
eilunaddolwr

; a.f am hvny yr oedd riitau i
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28 A'i weision a'i dygasant ef

mevrn cerbyd i Jerusalem, ac a'i

claddasant ef yn ei feddrod gyda'i

dadau, yn ninas Dafydd.
29 Ac yn yr unfed flwyddyn ar

ddeg i Joram mab Aliab yr aetbai

Ahaziali yn frenin ar Juda.

30 ^ A plian ddaeth Jehu i Jez-

reel, Jezebel a glybu liymj, ac a

golurodd ei hwyueb, ac a wisgodd

yn wych am ei phen, ac a edrych-

odd trwy ffenestr.

31 A phan oedd Jehu yn dyfod i

mewn i'r porth, hi a ddywedodd, A

fu heddwch i Zimri, yr hwnaladd-
odd ei feistr ?

32 Ac efe a ddyrchafodd ei wyneb
at y íîbnestr, ac a ddywedodd, Pwy
sydd gyda mi, pwy ? A dau neu
dri o'r ystafellyddion a edrychasant
arno ef.

33 Yntau a ddywedodd, Teflwch
hi i lawr. A hwy a'i taflasant hi i

lawr ; a thaenellwydjjeí/i. o'i gwaed
hi ar y pared, ac ar y meirch ; ac

efe a'i mathrodd hi.

34 A phan ddaeth efe i mewn,
efe a fwytaodd ac a yfodd, ac a

irael ei ddyfetha gan Jehu, fel pawb ereill o d

Adn. 28. Ahweisîonah dygasant ejmewn

cerbyd i Jerusalem] Ar ol ei ddwyn yn

gyntaf at Jehu i Jezreel, 2 Cion. xxii. 9 ; ac

d'i claddasant ef—o barch i Jehosaphat ddu\y-

iol ei daid. Lladdwyd ef o achos Ahab, ei daid

o du ei fam ; a chladdwyd ef gyda'i dadau yn

Jerusalem, o achos Jehosaphat, ei daid o du ei

Àdn. 29. Ac yn yr unfed flwyddyn ar

ddeg i Joram, 4'c.] Ýn pen. viii. 25, dywedir

i Ahaziah fyned yn frenin ar Juda yn y r2fed

flwyddrn i" Joram mab Ahab. Y mae yn

debyg 'iddo ddechreu cyd-deyrnasu â'i dad

afiach vn nechre yr lleg, fcl y dywedir yma ;

a thevrnasu ei hunan, wedi i'w dad íarw, tua

diwedd y 12fed i Joram, fel y dywedir yno;

canys bu ei dad yn glaf oddeutu dwy flynedd,

2 Cron. xxi. 19.
, -r , • 7 n

Adn. 30. A plian ddaeth Jehu i Jezreel\

Yn ebrwydd ar ol lladd Joram ; Jezebel a

glyhu hyny, ac a golurodd ei hwyneb—has-

tarddair'yw colur oddiwrth y Saesonig, colour.^

Yr Hebraeg yw, ' hi a liwiodd ei llygaid f

a'r alleirydd Caldeaidd a'i heglura, ' hi a liw-

iodd ei llygaid â stibium neu antimony' math

ar liw dû ; sef yr aeliau neu yr amrantau ond

odid. Yr oedd y benywod yn lliwio eu llyg-

aid, cu talcenau, a'u gwyncbau, yn fynych yn

yr hen amseroedd, er chwanega eu harddwch

fel y tybient hwy ; ac y mae hyny yn arfer-

iad hd heddyw mewn amrai barthau o'r

dwyrain: gwel Jer. iv. 30, Ezec. xxiii. 40.

Ac a wisgoddynwych ani eiphen—\â aym-

drechai i'wella"yr oíwg arni ei liun trwy hwio

ei chroen yn ddû, ac addurno ei phon âg ys-

nodenau amryliw, ac â i^lierlau. Yn lle myned

i alarwisg ar ol ei mab, hi a ymdrwsiai yn y

modd mwvaf coegaidd a balch, fcl y byddai

i'rolwg arni daraw Jehu a'i wr â pharchedig

ofn rhag ei niweidio hi, neu fel y gallai farw,

os byddai raid, mcwn rhwysg ful bronlunes

waddolog. Ond tybia Jarchi mai ei hamcan

ocdd hudo Jehu i'w chymeryd lii yn wrmg

iddo, yn hytracl» na'i lladd. Ac a edrychodd

irwy feneslr—M y gallai Jehu ei chaníod hi,

ac fel y gallai hithau ci gyfarcli ef yn y geiriau

a ganlyn.
, . „. . ,

Adn. 31. A fu heddweh i Zimn, yr hwn

a laddodd ä feistr?] Naddo ; ac ni bydd

514

heddwch yn hir i tithau, am wneyd yr un
peth : gwel ar 1 Bren. xvi. 9—20. Ond y mao
Jarchi yn alleirio ei hymadrodd fel hyn: ' Os
lleddaist ti dy feistr, nid yw hyny beth new-
ydd ; canys darfu i Zimri hefyd ladd Elah :'

ac efe a ystyria y geiriau hyn yn cael eu bwr-
iadu i'w gymodi ef, yn hytrach na'i gythrtiddo.

Adn. 32. Ac efe a ddyrchafodd ei wyncb
aí y fenestr] I edrych pwy a lefarai y geiriau

hyn ; ac a ddywedodd—wedi iddo adnabod
Jezebel ; Fwy sydd gyda mi, pivy—yn y t
hwn, i ddial ar y wraig drahaus a balch hon ?

A dau neu dri o'r ystafellyddion—Saes. ' o'r

euìiuchiaid,' y rhai a weinyddent i bendefig-

esau fel ystafellyddion ; a edrychasant arno

ef—gan arwydcìo trwy eu hedrychiad eu bod
yn barod i wneyd unrhyw beth a geisiai Jehu
gand;dynt, mewn gobaith o gael eu harbed neu
eu gwobrwyo am hyny.

xYdn. 33. Tcjlch hi i lawr] Trwy y
ffenestr. A hwy a'i taflasant hi i lawr—yr

oedd hi wedi gorchymyn i Naboth gael ei

labyddio, ac yn awr llabyddiwyd hi ei hunan

;

canys yr oedd dwy ílbrdd o labyddio yn
mhíith yr luddewon, naiU ai trwy datìu cerig

at y cyhuddedigion, neu trwy eu taflu hwy i

lawr o uchclfa: gwel ar Lef. xxiv. 23. A
thaenellwydpeth o'i gicacd hi ar y ìyared—
tasgodd peth o'i gwacd, ar ci disgyniad, ar fur

y t ar y naill law, ac ar y meirch ar y llaw

arall ; ac efe a'i mathrodd hi—â'i draed ei

hun, neu dan draed y meirch.

Adn. 34. A phan ddaeth efe i meron] T'r

t brenhinol, Ue yr oedd Jezebel ychydig
fynydau o'r blaen ; efe afwytaoddac ayfodd
—i adfywio ei natur ar ol taith o 42 o filldir-

oedd, adn. 16; ac a, ddywedodd—wrth ei fil

}

wyr ond odid ; Jí'drychwch am y wraig fcll-

digedig hhno—yrhon oedd wcdi bod yn felldith

i wlad Israel cr ])an ddaethai i fyw yno, trwy

ei chreulondeb a'i heilunaddoliaeth ; achledd-

wch. hi, canys rnerch brcnin ydyw hi—ni

ddywed efe, " gwraig brenin ydyw hi,' rhag

iddo ymddangos fel yn parchu t drygionu.s

Ahab, yr hwn a ddiofrydasai Duw i warth a

dy.stryw. Yr oedd .Ic/ebel yn ddiau o doulu

uchel iawn : yr oedd hi ynferch i frcnin y
Sidoniaid ;

yn wraig i Ahab, brcnin Tsrael

;

yn jam i .Joram, brenin Israel
;
yn faìn-yn-

nghyfrailh i .Jorani, bronin .luda ; ac yn 7win
i Alia/.iah, brenin Juda. Wrtli i Jehu orch-
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ddywedodd, Edrycliwcli am y luraig

felldigedig hòno, a chleddwch hi

;

canys merch brenin ydyiu hi.

35 A hwy a aethant i'w chladdu
hi ; ond ni chawsant o honi onid y
benglog, a'r traed, a chledrau y
dwylaw.

36 Am hyny hwy a ddychwelas-
ant, ac a fynegasant iddo ef. Dy-
wedodd yntau, Dyna air yr Ar-
glwydd, jr hwn alefarodd efe trwy
ei wasanaethwr Elias y Thesbiad,
ganddywedyd, Ynrhandir Jezreel

y bwyty y cn gnawd JezebeL
37 A chelain Jezebel a fydd fel

tomen ar wyneb y maes, yn rhandir
Jezreel ; fel na ellir dywedyd, üyma
Jezebel.

PENNOD X.

ÂC i Ahab yr oedd deg mab a thri-

ugain yn Samaria. A Jehu a

ymyn claddu Jezebc4, ymddengys ei fod yn
annghofio rhagfynegiad y proíîwyd, a'r gorch-

ymyn a roddwyd yn adn. 10. Ond er iddo ef

ei annghofio, ni -wnaeth Duw : tra yr oedd ef

yn bwyta ac yn yfed, bwytaodd y cn ei

chnawd hi, fel nad oedd dim yn aros ond y
benglog noeth, (canys yr oedd y wyneb Uiw-
iedig wedi myned,) yn nghyda'r traed a'r

dwylaw ! Ni ddarfu i'r cn newynog dalu

dim parch i'w huchel waedoliaeth : nid oedd
merch brenin ddim mwy yn eu golwg hwy na
luerch cardotyn. Y mao yn debyg i rai o'r

edrychwyr ei hyspeilio hi o'i diUa'd a'i thlys-

au, gan ei gadael yn uoeth yn ei gwaed, ac yn
agored i'r cn, lluoedd o ba rai a ddaethant
o'r ddinas, trwy drefniad rhagiuniaeth ddwyf-
ol, gyda mwy o wanc na chyifredin, onidè nis

gallasent fwyta ei holl gnawd hi mew^n cyn
lleied amser.

Adn. 35. Ondni chaiosant o honionidy
hencjlog, á'r traed, a chledrau y dicylawl Ni
fwytaodd y cn y rhanau hyn, meddai Jarchi
aKimchi, am ei bod hi yn arferol o ddawnsio
fel ci, ar ei dwyhiw a'i thraed, gan droi ei

phen yma athraw gydag edrychiad anllad.

Adn. 3G. Dyma air yr Arglwydd, ç^'c.]

Dyma gyflawniad o air yr Arglwydd, yr ìíwn
a lefa^odd efe wrth Ahab, am Jezebel, trwy
enau Elias, 1 Bren. xxi. 23, 24 ; yr hwn yr
oedd efe o'r blaen naill ai wedi ei anughofio,

neu heb ei ystyried.

Adn. 37. A chclain Jczehel afydd fel tom-
en ar wyneh y maes] Ni clieir y geiriau hyn
yn 1 Breu. xxi. 23, eithr chwanegir hwynt
yma gan Jehu mewn ffordd o helaethiad eglur-

liaol. Fel na ellir dgwedyd, Dyma. Jezebel

!

—ni ellid ei liadnabod hi ; neu ni fyddai bedd
iddi lle y gorweddai, na chüfgoloí'n o honi i

gyfeirio ati.

ysgrifenodd lythyrau, ac a anfon-

odd i Samaria, at dywysogion Jez-

reel, aa at yr henuriaid, ac at dad-

maethod Ahab, gan ddywedyd,
2 Ac yn awr pan ddel y llythyr

hwn atoch chwi, canys gyda chwi
mae meibion eich arglwydd, a

chenych chwi y mae cerbydau, a

meirch, a dinasoedd caerog, ac

arfau

:

3 Yna edrychwch yr hwn sydd

oreu, ac yn gymhwysaf o feibion

eich arglwydd, a gosodwch e/ ar

deyrn-gadair ei dad, ac ymleddwch
dros d eich arglwydd.
4 A hwy a ofnasant yn ddirfawr,

ac a ddywedasant, Wele, dau fren-

in ni safasant o'i flaen ef : pa fodd

gan hyny y safwn ni ?

6 Am hyny yr anfonodd yr hwn
oedd ar y t, a'rhwn oedd ar y ddinas,

a'r henuriaid, a'r tadmaethod, at

Jehu, gan ddywedyd, Dy weision

PEN. X. Adn. 1. Ac i Ahab yr oedd deg

mab a thriugain] Tybia rhai fod ei wyrion
hefyd yn cael eu cynwys yma dan yr enw
meibion, fel y dygwydda yn fynych yn yr ys-

grythyrau ; ond trwy fod ganddo amryw -ttrag-

edd, gallai fod gand'do 70 o feibion. Yr oedd

yr Israeliaid, er pan fuont yn yr Aifit, yn dra

íFrwYthlon. Yr oedd gan Rehoboam 38 o

feibion ; Abdoìi, 40 ; Zola, 30 ; a Gideon,

71. Dywed Plutarch fod gan Artaxerxes,

brenin Persia, 115 o feibion o'i 360 gordderch -

wraig, a 3 o'i frenhines ; a dywed Stewart fod

gan lílidey Abdallah, amherawdwr Morocco

yn 1720, o'i bedair gwraig a'i filoedd gorddech-

adon, yn ystod ei hir deyrnasiad, 700 o feib-

ion! A 'Jehu a ysgrifenodd lythyrau—at

dyv)ysogion Jezreel—neu fel y mae y lxx yn
ei ddarÚen, ac fel yr ymddengys oddiwrth yr
adnodau dylynol, ' at dywysogion Samaria :'

gwel adn. 6. Ac at yr hemiriaid—sef yr
ynadon a'r seneddwyr yn Samaria. Ac at
dadmaethod Ahab— Sats. 'tadmaethodj9?a?2Í

Ahab,' y rhai oeddynt yn eu meithrin ac yn
eu dwyn i fyny.

Adn. 2. Canys gyda chwi y mae meibion
eich arghcydd] Sef meibion Ahab ; a chenych
chwi y mae cerbydau, çSj'c.—dichon eu bod ar

y cyntaf yn meddwl gwneyd gwrthsaSad yn
erbyn Jehu, a gosod i fyny un o feibion Ahab
yn frenin yn lle Joram.

Acln. 3. ylc ymleddwch dros dy cich ar-
glwydd] I gadw yr orsedd yn nheulu Ahr.b.
Nid oedd Jehu yn chwennych iddynt wnevd
hyn ; eithr eu herio yn watwarllyd yr ydoedd,
i wneyd hyny os beiddient ; canys yr oedd v
rhan fwvaf o'r tywysoüion a'r milwyr gydaîc
ef.

' " ~

Adn. 4, Welc, daufrcnin ni safasant o'i

flaen ef] Sef Joram brenin Israel, ac Ahaziah
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di ydymnì, a'r byn oll a ddywedycli
di Avrthym, a wnaìvn ni ; ni wnawn
ni neb yn frenin: gwna yr liyn a
fyddo da yn dy olwg.

6 Yna efe a ysgrifenodd yr ail

lythyr atynt hwy, gan ddywedyd,
Ös GÌààoíû fyddwcli, ac os ar fy llais

i y gwrandewch, cymerwch benau
y gwr, meibion eich arglwydd, a
deiiwch ataf íì y pryd hwn y fory i

Jezreel. A. meibion y brenin, sef
deng nyn a thriugain, oedd. gyda
phenaethiaid y ddinas, y rhai oedd
yn eu meithrin hwynt.

7 A phan ddaeth y llythyr atynt,
hwy a gymerasant feibion y brenin,
ac a laddasant ddeng nyn a thriug-
ain, ac a osodasant eu ponau hwynt
mewn basgedau, ac a'-ît danfonasant
ato ef i Jezreel.

8 A chenad a ddaeth ac a fyneg-
odd iddo ef, gan ddywedyd, Hwy a

brenin Jiida, y rhai a laddwyd ganddo ychyd-
ig cyn hyn.
Adn. 5. Am hyny yr anfonodd yr Mvn

oedd ar y tfj\ Yn gofalu ani yr oU yn mhalas
brenhinol Samaria ; a'r hion oeddary ddinas
—yn faer neu brif lywodraethwr yno ; a'r
hcnuriaid a'r tadmaethod—gwel ar adn. 1

;

at Jehu, gan ddyioedyd—yr oeddynt oU yn
barod i ymost\vng i Jehu yn ddiamniodau, a
tliyngu 11w ílyddlondeb iddo effel cu brenin,

ac ufyddliau i'w holl orchymynion ef, oba
natur bynag y byddent.
Adn. 6. Os eiddoffifyddwcK\ Fel fy neil-

iaid Ifyddlon ; ac os arfy llais i y gwrand-
ewch—yn mliob peth a dciywedwy'f rtliycli

;

cymerwch beiiau y giofjr—danglioswch eich

ftyddlondeb i mi trwy dori ymaith benau holl

füibion Ahab ! Trwy eu bod yn cael eu galw
yn lor, y mae yn dcbyg fod y rlìan fwyaf o

honynt wodi tyfu i fyny, ac yn cerdded yn
llwybrau aunuwiol eu tad. A deuwch atafji

ypryd hwnyfory i Jezreel—felly yr oodd y
Úythyrau yn cael eu hysgrifenu yn Juzreel, ac

nid yn cael eu hanfon yno, adn. 1. Gan fod

20 miUdir o Jezreel i tíamaria, ac 20 ereill yn
ol, nid oedd gadddynt ond ychydig o amser i

latld 70 wr, pan yr oeddynt i ddangos eu

penau yn Jezreelerbyn y lu'yd hyny dranoeth.

Adn'. 7. A pluin ddaeth y lìythyr atynl]

Yn cynwys y gorchyniyn gwaedlyd hwnw
oddlw'rth Jühu ; hwy u yymerasant feiìnon y
hrenin—y rhai oeddynt oll yn eu tai yn barod,

a than ou meitliriniaeth hwy ; ac a laddasanl

ddeg nyn a lliriugain—sef holl feibion Ahab
;

ue a oíiodnsanl eu penau hwyntniewn hasged-

au—i'w hanfon yn anrhcg i Jehu ar ddeciire

ci deyniasiad, ac yn ernes o'u hymo,styngiad

hwythau iddo ef.

Àdn. 8. (Josodwch hioj/nt yn ddait hentwr

wrth ddrws y porth—sef pcMtwr o bob tu i'r

)iorth, llo yr oedd barn yn cael ei gweinyddu,

i arwvddo fod hon vn weitlned o gv)iawn farn
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ddygasant benau meibion y brenin.
Dywedodd yntau, Gosodwch hwynt
yn ddau bentwr wrth ddrws y porth
hyd y bore.

9 A'r bore efe a aetli allan, ac a
safodd, ac a ddywedodd wrth yr
holl bobl, Cyfiawn ydych chwi : wele
myfi a gydfwriedais yn erbyn fy ar-

glwydd, ac a'i lleddais ef : ond pwy
a laddodd yr holl rai hyn ?

10 Gwybyddwch yn awr na syrth
dim o air yr Arglwydd i'r ddaear,
yr hwn a lefarodd yr Arglwydd am
d Ahab : canys gwnaeth yr Ar-
glwydd yr hyn a lefarodd efe trwy
law Elias ei was.

1

1

Felly Jehu a darawodd holl

weddiUion t Ahab yn Jezreel, a'i

holl benaethiaid ef, a'i gyfneseif-

iaid ef, a'i offeiriaid, fel na adawyd
un yn ngweddill.

12 Ac efe a gyfododd, ac a aeth

Duw ; a lle yr oedd mynych dramwyo, fel y
gallai pawb weled nad oedd un o feibion Ahab
wedi ei adael i gyraeryd yr orsedd, ac mai
ofer fyddai i neb geisio gwrthsefyll gallu ac

awdurdod Jehu.
Adn. 9. Ac a ddywedodd wrth yr holl

òobl] Y rhai oeddynt wedi ymdyru yno i ed-

rych ar yr olygfa alaethus ; Cyjiaion ydych
chwi—trigolion Jezreel, heb fod genych ddim
llaw yn y weitlired hon o dori penau meibion
Ahab. Ond tybia rhai mai gwawdiaith yw y
geiriau hyn. Wele myfi a gydfwriedais yn
erbynfy arghcydd—sef yn erbyn Joram ; ac

a'i lleddais ef—am yr hyn y mae y rhan

fwyaf honoch yn fy meio • ondpwy a ladd-

odd yr holl rai hyn ?—fel po dywedasai, Os
ydych yn fy meio i am ladd un o feibion

Ahab, gwelwch beth a wnaeth eich penaeth-

iaid chwi i 70 o'i feibion ef, y rhai a ymddir-
iedwyd dan eu gofal hwynt

!

Adn. 10. Gwybyddwch yn awr, J^c] Fel

pe dywedasai, Y gMÌrionedd yw, nid wyffi

ua hwythau i'n beio ; canys nid gwaith dyn
yw liyn, ond gwaith Duw, yn Uaw yr liwn yr

oeddym ni yn oll'erynau. Canys gwnaeth yr
Arg'hoyddyr hyn a lefarodd èfe—yn 1 iîren.

xxi'. 2Í, &c.'

Adn. 11. l'^eUy Jchu a darawodd ìioll

iceddiliion tf/ Aìuib yn Jczrcel] Sef oi holl

berthynasau ef yn y ddinas hòno ; a'i hoU
bcnuetìiiaid—yn cynwys ond odid y fhai a

dora.sent benau ei feibion ef, y rhaì a wysiw)tl

i Jezreel, adn. G; aH gyfncse>Jiuid—neu ei

gymdeilhion mynwesol, y rhai a fuont yn gyd-

gyfranoi(ion íig ef yn ei eilunaddoliaeth a'i

ddrygioni ; (í'i ojfeirittid—y rhai a'i gwa.san-

in'tha.sant ef yn addoliad lîaal, ac a'i cadarn-

ha.sant yn yr unrhyw ; fcl nu adawyd un yn
ngioeddiU—yn Jezreel : yr oedd ereiU yn Sa-

niaria, v rhai a laddodd efo ar ol hyn, adn.

17, !•)•

'

Adn. 12. Ac a ddaeth i Sanw.ria] I ddy-
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ymaitli hefyd, ac a ddaeth i Samar-
ia. Ac fel yr oedd cfe ^wthd cneifio

y bugeiliaid ar y ííbrdd,

13 Jchu a gyfarfu âbrodyr Ahaz-
iah brcnin Juda, ac a ddywedodd,
Pwy ydych chwi ? Dywedasant
hwythau, Brodyr Ahaziah ydymrA

;

a ni a ddaethom i waered i gyfarch
gwell i fcibion y brenin, ac i feibion

y frenhines.

14 Ac efe a ddywedodd, Deliwch
hwynt yn fyw. A hAvy a'u dalias-

ant hwy yn fyw, ac a'u lladdasant
hwy wrth bydew y t cneifio, sef

dau MT a deugain, ac ni adawodd
efe r o honynt.

15 A phan aethai efe oddiyno,
efe a gyfarfu á Jehonadab mab
Rechab yn cyfarfod âg ef, ac a gyf-

archoddwell iddo, ac a ddywedodd
wrtho, Ayw dy galondiynuniawn,
fel y mae fy nghalon i gyda'th
galon di ? A dywedodd Jehonad-
ab, Ydyw. Od ydyw (ehai efej,

fotha pawb a berthynai i Ahab yno, fel y
g\raaethai jn Jízreel. Z>ÿ cneifio y bageil-

iaid—lle yr arferai y bugsiliaid gneifio eu
defaid, yn agos i Samaria.
Adn. 13. Jehií a giifarfu â hrodyr Ahaz-

iaK\ Neu/cii/2 ei frodyr ef ; canys yr oedd
ci hoU frodyr ef wedi eu lladd gau yr Arab-
iaid cyn iddo ef fyned yn frenin, 2 Cron. xxii.

1, 8. Pwy ydych chivi ?—y mae yn debyg y
gwyddai efe pwy oeddynt oddiwrth cu gwisg-
oedd a'a rhwysg brenhinol, er ci fod yn gofyn
fel hyn. Brodyr Aliaziah ydgvi ni—sof

meibion ei frodyr ef, ac ^yrion Ahab, pen.

viii. 18; a ni a ddacthom i gyfarch gwclL i

feibion y brenin, ac i feibion y frenhines—
sef i deulu Aiiab a Jezebel ; canys uid oedd-
ynt wedi clywed eto ara yr hyn a wnaed i d
Ahab, na bod Jehu yn frenin.

Adn. 14. Ac a'u ìladdasant wrth bydew yt cneijid\ Lle yr arferid golchi y defaid cyn
eu cneifio ; sef dau wr a deugain—y rhai

oeddynt oll o deulu Ahab o du eu mam ; ac

am hyny, rhag iddynt mewn rhyw ftbrdd neu
gilydd ddial arno ef am ddyfetha "Joram, Ahaz-
iah, Jezebcl, a'u hiliogaeth, y rhai yr oeddynt
yn myned i ymweled à hwy,efo a orchj'mynodd
iddynt oU gael eu Uadd, gan olygu trwy hyny
gyfiawni y bygythiad yn 1 Bren. xxi. 21, &c.

Adn. 15. Èfe a gyfarfu â Jehonadab] ün
o'r Ceniaid, 1 Cron. ii. 55, a g\vr o gallineb a
duwioldeb mawr, fel yr ymddengys oddiwrth
Jer. XXXV. 6, &c., a thad y Rechabiaid ; ac a
gi.ifarchodd icell iddo—ymddengys fod J ehon
adab mewn bri mawr gyda'r bobl ar gyfrif ei

riuweddau a'i dduwioldeb, ac mai hyn mewn
rhan a barodd i Jehu garu ei gyfeillach ef. A
yw dy galon di yn uniaion, fel y mac fy
nghalon igyda'th galon di?—a wyt ti yn fy

ngharu i mor ddidwvll a írwresoff ajr vr wvf tì

moes dy law. Ehoddodd yntau ei

law, ac efe a barodd iddo ddyfod i

fyny ato i'r cerbyd.
16 Ac efe a ddywedodd, Tyred

gyda mi, a gwel fy sel i tuag at yr
Arglwydd. Felly hwy a wnaethant
iddo farchogaeth yn ei gerbyd ef.

17 A phan ddaeth cfe i Samaria,
efe a darawodd yr holl rai a adawsid
i Ahab yn Samaria, nes iddo ei

ddinystrio ef, yn ol gair yr Ar-
glwydd, yr hv/n a lefarasai efe wrth
Elias.

18 ^ A Jehu a gjmullodd yr holl

bobl yn nghyd, ac a ddywedodd
wrthyut, Ahab a wasanaethodd Ba-
al ychydig, oiid Jehu a'i gv/asan-
aetha ef hiwer.

19 Ac yn awr gelwch ataf fi holl

broffwydi Baal, ei holl weision, a'i

holl offeiriaid ef, na fydded un yu
eisiau ; canys aberth mawr sydd
genyf i Baal : pwy bynag a fyddo
yn eisiau, ni bydd efe byw. Ond

yn dy garu di ? ac a wyt ti yn cymeradwvo fy

ngwaith i o ddiwygio Israel, a dinystrio addol-

iad Baal, fel yr wyf fi yn cymeradwyo dy
sefydliadau di? A dywedodd Jchonadab,
Ydyiv—yr wyf yn caru gweled diwygiad ya
nghrefydd y wlad, ac yr -ttyf yn gyfaill i'r ueb
a geisio ddwyn hyny oddiamgylch. Odydyw,
ebai efe, moes dy law—íel arwydd o gyfeill-

garwch a flyddlondeb ; neu, fel y tybia rhai,

i'w gynorthwyo i fyny i'r cerbyd.

Adn. IG. Tyrcd gyda mi\ Wrth gymeryd
Jehonadab gydag ef }'n ei gerbyd, yr hwn oedd
yn r mcr anrhydeddus yn Israel, bwriadai
Jehu enniU gair da iddo ei hun ; canys dy-
wedai pawb, ' Rhaid fod Jehu yn gwneyd yn
iawn, am fod Jehonadab gydag ef, ac yn cy-

meradwyo ei weiíhrcdoedd.' A gwelfy seli

tuag at yr Arglwydd—er amddiffyn ei an-
rhydedd ef, a clîyflawni ei orchymynion.
Adn. 17. Efe a darawodd yr hoü rai a

adawsid i Ahab yn Samaria] Sef ei holl

deulu, ei berthynasaH, a'i swyddogion. Efe
a wnaeth hyn oU dan yr esgus o sel dros

Dduw, ac i gyfiawni proflwydoliaeth Elias

;

ond ei brif amcan ef oedd sicrhau y frenhiu-

iaeth iddo ei Imn a'i hiliogaeth.

Adn. 18. Ahab a u'asanaethodd Baalych-
ydìg, ond Jehu a'i gicasanaetha cf lawer]
Efe a gymerai arno mai nid ù Baal yr oedd
ef yn cvvoryla, ond â theulu Ahab ; ac y
byddai iddo ef wasanacthu Baal yn llawer
flyddlonach nag y gwasauaethodd' Ahab ef
erioed. Eithr uid oedd hyn ddim oud dichell
i gael addolwyr Baal yn nghyd, fel y gallai efe

eu dyfetha.

Adn. 19. Ac yn awr gelicch ataf fi hoU
broffwydi Baal] Y rhai a weddient arno, ac
a ganent fawl iddo ; ei holl wcision—y rliai a
u vnorthwvent oddeutu ci deml ef fel v'Lefiaid
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Jehu a wnaeth hyii mewn cyfrwys-
dra, fel y dj^fethai efo addolwyr
Baal.

20 A Jehii a ddywedodd, Cy-
hoeddwch gymanfa santaidd i Baal.
A hwy a'* cyhoeddasant.

21 A Jehu a anfonodd trwy holl

Israel : a holl addolwyr Baal a
ddaethant, ac nid oedd un yn eisiau

a'r ni ddaethai : a hwy a ddaethant
i d Baal, a llanwyd t Baal o ben-
bwy-gilydd.

22 Ac efe a ddywedodd wrth yr
hwn oedd geidu'ad ar y gwisgoedd,
Dwg allan wisgoedd i hoU addol-
wyr BaaL Ac efe a ddyg wisg-
oedd iddynt.

23 A Jehu a aeth i mewn, a Je-
honadab mab Bechab, i d Baal, ac

a ddywedodd wrth addolwyr Baal,

yn Jernsalem, neu ynte ei holl addolwyr ef

;

a'e holl oeiriaid—y rhai a aberthent iddo;

canys aherth maior si/dd genyf i Baal—sef

aberthau a plioeth-ofFrymau, adn. 24. Pwy
bynag afycìdo yn eisiau, ni hyddefe hyw—
ete a fibríFetia ei fywyd yn gyfiawn, o her-

^vydd ei ddifl^yg seî dros ogoniant ei dduw.
O^ìd Jehu a icnaeth liyn mcwn cyfrwysdra
—fel y gallai ef gael holl addolwyr Baal yn
nghyd i'w dyfetha

!

Ádn. 20. Cyhoeddwch gymanfa santaiddi
Baal\ Cyftelyb i un o yliau a chymanía-
oedd santaidd yr luddewon, ar yr hon ni

chaent wneuthur dim gwaith.

Adn. 21. Nid oedd un yn eisiau a'r ni

ddaethai] Gan mor gaeth oedd y gorchymyn,
yr hwn a awdurdodid â bygythiad o farwol-

aeth, adn. 19 ; a llanwyd ty Baal o hen-hioy-

gilydd—fe allai nad oedd addolwyr Baal mor
luosog yn awr ag yn amser Ahab, trwy eu bod
wedi cu lleihau i raddau trwy weinidogaeth

Elias, Eli.sous, a'r profl'wydi ereil), a thrwy
esgeulusiad Joram o'r addoliadhwnw; acheb-
lawhyny, yr oodd y deml hon yn Samaria yu
un hehieth iawn, nos yr oedd, fel y meddylir,

yn gallu cyiiwys holl addolwyr Baal y pryd
íiyny yn Israel.

Adn. 22. J)wg cdlamoisgoeddi holl addol-

wyr Jianl] Sof i'r ofieiriaid a'r swyddogion

eroiU ond odid, y rhai a ddofnyddiont wisgoedd

yn addoliad Baal, yn gyfielyb i'r .ofl'eiriaid yn
ngwasanaetli Jiíhofa ; canys nid oodd yr

addolwyr cyfTredin yn ymwisgo felly wrth

Ufldoli J5aal na Jhiioi'a. Os feily, rliaid mai
dyben y gwisgocdd oodd, nid i wahaniaethu

rhwng addolwyr Baal ac orcill, ond i barotoi

yr oífoiriaid at ou gwaith.

Adn. 2.3. A Jehu a (Lcth i meiüiì\ 1 roddi

y gorcliyniyn a ganlyn i'r swydflogion ; a Je-

honaddh raah llcclnth—yr hwn yn ddiamau
a wyddai yn ndaonUaw both ooíhl bu riad y
brenin. ÙhwilÁwch ac cdrychwch, rhag IkkI

yma gyda r.hwi ncb n loeision yr A rglwydd
—gan awgrymu y byddai i'w prescnoldeb hwv
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Chwiliwch ac edrychwch, rhag bod
yma gyda chwi neh o weision yr Ar-
glwydd, ond addolwyrBaal yn unig.

24 A phan ddaethant i mewn i

wneuthur aberthau, a phoeth-oíf-
rymau, Jehu a osododd iddo allan
bedwar ugeinwr, ac a ddywedodd,
Os dianc yr un o'r dynion a ddygais
i'ch dwylaw chwi, einioes yrhwn y
diango ganddoýydd am ei einioes cf.

25 A phan orphenodd efe wneuth-
ur y poeth-offrwm, Jehu a ddywed-
odd wrth y swyddogion a'r tywys-
ogion, Ewch i mewn, lleddwch
hwynt, na ddeled neb allan. Felly
hwy a'u tarawsant hwy â min y
cleddyf : a'r swyddogion a'r tywys-
ogion a'-M. taflasant hwy allan, ac a
aethant i ddinast Baal.

26 A hwy a ddygasant allan

ddigio Baal, a halogi ei addoliad ef. Eithr ei

wir fwriad ef oedd, na byddai i neb ond add-
olwyr Baal gael eu Uadd ; ac am hyny parai

iddynt chwilio rhag bod un Israeliad, o gy-
wreinrwydd, nen oddiar ryw ddybon arall,wedi

dyfod i mewn i'r deml ; a'i droi aUan, os caent

ef yno.

Adn. 24. Jehu a osododd iddo allan hed-

war ugeinwr] O'i filwyr ei hun, y rhai a saf-

ent y tu allan i'r deml, wrth y drysan a'r

fíenestri. Os dianc yr un o'r dynion a ddyg-
ais i'ch dwylaio chwi—sef addolwyr Baal, y
rhai oeddynt yn awr oll i mewn yn gwneuthur
aberthau a phoeth-offrymau ; einioes yr hwn
y diango ganddo—neu einioes yr hwn a ad-

awo iddo ddianc
; fydd am ei einioes ef—

lleddir y gwyliwr diofal yn lle yr hwn a ddi-

angodd.
Adn. 25. Aphan orphenodd efe] Sefarch-

ofFeiriad Baal, wneuthur y pocth-offrwm—
gadawodd Jehu iddynt fyncd yn mlaen cyn
bolled a hyny, fel, wrth rutlu-o arnynt yn y
weitlired o oihinaddoliaoth, y byddai i'w cosp

ymddaugos yn fwy cyfiawn a rhesymol. Jchu
a ddywedodd wrth y swj/ddogion a'r tywys-
ogion— sef ereiU o'i brif tìlwyr, y rhai oeddynt

yn barod i ruthro i niewn i'r doml, tra yr oedd

y ])odwar ugoinwr uchod fyth yn gwylio

od(lianan. Fclly hioy (Cu tarawsant hwy â
win y clcddyf—ac wodi liyny taflasant cu

colanôddau allan o'r doml ; ac a acthant i

ddinas t Baal— i ryw adoiladau ereiU perth-

ynol i'r dond, y rhai n elwid yn ddinas, ani

ou bod yn llnosog a holaoth. ('anys fol yr

ocdd amrai y.stafolloodd wedi eu Iiatloiladu o

aniirvlch y deinl yn Jorusalom, at Ma.sanaetlí

yr oíl'oiriaid a'r liofiaid ; folly yn ddianum yr

ocdd oildoutu y doud iion, yn y rhai y gallai

fod amrai o îs-woiuidogion JJaal, y rhai yr un
niodd a hiddwyd ganddynt y ])ryd hyn. Ond
tybia l?ootIiroy«l, ('l.ulsò, a Datho, niai cyscgr

santeifhliohif icuú ÌÌMÚ oodd y ddinas lion.

Adii. 2(i. Dih-lirnìt t ìiitaÌ] Sof rliyw lun-

iau bychain o'rdddw fawr, y iliai addaliai yr
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ddelwau t Baal, ac a'u llosgasant

hwy.
27 A hwy a ddistrywiasant ddelw

Baal, ac a ddinysti^iasant d Baal,

ac a'i gwnaethant ef yn domdy
hyd heddyw.

28 Felly y dileodd Jehu Baal
allan o Israel.

29 ^ Eto pechodau Jeroboam
mab Nebat, yr hwn a wnaeth i Is-

rael bechu, ni thrôdd Jehu oddi-

wrthynt hwy, sef oddiwrth y Uoi

aur oedd yn Bethel, a'r rhai oedd

yn Dan.
30 A'r Arglwydd a ddywedodd

wrth Jehu, herwydd it' wneuth-
ur yn dda, gan wnenthur yr hyn oedd

uniawn yn fy ngolwg i, yn ol yr hyn
oll a'r a oedd yn fy nghalon i y
gwnaethost i d Ahab, meibion y
bedwaredd genhedlaeth i ti a eist-

eddant ar orseddfainc Israel.

31 Ond nid edrychodd Jehu

am rodio yn nghyfraith Arglwydd
Dduw Israel â'i holl galon : canys
ni thrôdd efe oddiwrth bechodau
Jeroboam, yr hwn a wnaeth i Israel
bechu.

32 % Yn y dyddiau hyny y de-
chreuodd yr Arglwydd dori cyrau
Israel: a Hazael a'u tarawodd
hwynt yn holl derfynau Israel

;

33 Ó'r lorddonen tua chodiad
haul, sef holl wlad Gilead, y Gad-
iaid,a'r Reubeniaid, a'r Manassiaid,
Aroer, (yr hon sydd wrth afon

Arnon,) Gilead a Basan hefyd.
3i ^ A'r rhan arall o hanes Jehu,

a'r hyn oll a'r awnaeth efe, a'iholí
gadernid ef ; onid ydijnthwj jnjs-
grifenedig yn llyfr cronicl brenhin-
oedd Israel ?

35 A Jehu a hunodd gyda'i dad-
au, a chladdwyd cf jn Samaria,
a Joachaz ei fab a deyrnasodd
yn ei le ef.

addolwyr yn eu dwylaw wrth ymgrymu i

Baal ; neu ddelwau i dduwiau ereiU, y rhai a

godwyd yno o barch i Jezebel, yr hon aaddol-

ai dduwiau y Sidoniaid: gwel ar 1 Bren.

xviii. 19. Ac a\L llosgasant htvy—trwy eu

bod ond odid wedi eu cerfio o bren.

Adn. 27. A hwy a ddistrywiasant ddelw
Baal\ Sefy ddelw fawr,oflaen yr hon yr addol-

ent yn y deml ; ac a ddinystriasant d Baal
—gan ei dynu i lawr, a'i wneyd yn domen
neu ysgothdy ; yr hyn oedd y dirmyg mwyaf
a ellid ei ddangos i'r deml a'i gwasanaeth ei-

lunaddolgar.

Adn. 28. Felly y dileodd Jehu Baal allan

o Israel] Am dymhor o leiaf ; er iddynt hwy
wedi hyn, yn enwedig t Juda, dalu addoliad

iddo : gwel pen. xxi. 3, 2 Cron. xxviii. 2, Jer.

ii. 8, Hos. ii. 8, Zeph. i. 4.

Adn. 29. Ni thrôdd Jehu oddiwrthyni
hwy] Er iddo droi oddiwrth bechodau Ahab,
ni thrôdd oddiwrth bechodau Jeroboam : ym-
adawodd â Baal, ond glynodd wrth y Uoi aur.

Y mae yn wir mai addoli Baal oedd y drwg
mwyaf yn ngolwg Duw, ond yr oedd addoli y
lloi yn ddrwg ma\AT : ac y mae gwir grefydd
yn cynwys tröedigaeth nid yn unig oddiwrth

y pechod mwyaf, ond oddiwrth bob pechod ;

nid yn unig oddiwrth au-dduMÌau, ond hefyd
oddiwrth au-dduDiau o addoli y gwir Dduw.
Y lloi aur oedd yn Bethel, aW rhai oedd yn
Dan—addolai Jehu y rhai hyn, gan dybied ei

fod yn addoli yr Arglwydd trwyddynt hwy ;

ac i'r dyben i gadw pobl Israel rhag myned i

Jerusalem i addoli : gwel ar 1 Bren. xii.

27—29.
Adn. 30. A'r Arglwydd a ddywedodd

wrth Jehu] Yn debygol trwy ryw brofifwyd ;

a thybia yr luddewon mai trwy y proff'yd
Jona. O herwydd it' wneuthuryn dda—sef

dyfetha t Ahab, a dileu addoliäd Baal o Is-

rael, yr hyn oedd yn waith da ynddo ei hun,
ac uniawn vn ngolwg yr Arglwdd, erygallai
nad oedd Jehu yn ei wneA'd oddiar egyddor
dda, ac nad oedd pob peth yn dda vn dull
o'i wneyd; meihiony ledwaredd ge'nhedìaeth
i ti a eisteddant ar orseddfainc Israel—sef
Joachaz, Joas, Jeroboam, a Zacharia ; ac felly
parhaodd y frenliiniaeth yn ei denlu ef yn
hwy nag mewn un teulu àrall vn Israel, sef
am oddeutu can mlynedd. OnrÌ hvn oedd vr
holl wobr a gafodd Jehu yn y bd hwn a'r
nesaf, fel y mae lle i ofni, "am ei ' sel tuag at
yr Arglwydd,' adn. 16.

Adn. 31. Ond nid edrychodd Jehu am
rodîoj/n nghyfraith Arghcydd Dduw Is-
rael cTi holl gaìon] Nid amcanodd erioed at
hyny o ran ei ymarweddiad moesol, am nad
oedd yn gydweddol á'i duedd ef Efe a ddi-
ddymodd addoliad Baal, ond ni chadwodd i
fyny addoliad Duw ; a'r hyn a ì^-nai efe yn ol
cyfraith yr Arglwydd yn awr ac eilwaithi nid
oedd oddiar iawn egwyddor, nac o galon bur a di-
ragrith. Canys ni^thrôdd efe oddìwrthbechod-
au Jeroóoam—sef addoliad y IIoi aur, adn.-29.
Adn. 32. Yny dyddiau hyny] Dan devrn-

asiad Jehu, y dechreuodd y'r Àrghcydd 'dori
cyrau Israel—trwy oddef' i Hazaereu taraw
hwynt, a chyflawni y creulonderau a ragfy-
negwyd gan Eliseus, 'pen. viii. ] 2.

Adn. 33. O'r lorddoîien tuachodiadhauT]
Sef du y dwyrain i'r lorddonen, lle yr oedd
y ddau Iwyth a hanner yn trigiannu.

Adn. 34. Llyfr cronicl brenhinoedd Is'
rael] Gwel ar 1 Bren. xiv. 19.

Adn. 35. A Jehu a hunodd gydaH dadau]
Neu fel ei dadau ; a chladdyd ef yn Sa-
maria—lle y cladde.sid Omri ac Ahab o'i
flaen, 1 Bren. xxii. 37 ; a Joac?iaz ei fab a
deyrnasodd yn ei le ef—ì ddechreu cvflawni
addewid Duw i'w hìliogaeth ef, adn. 30.
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36 A'r dyddiau y tcyrnasodd Jeliu

ar Isracl yn Samaria oedd wytli

mlynedd ar liugain.

PEmOD XI.

PHA.IS' welodd Athaliali mam
Ahaziali farw o'i mab, lii a gyf-

ododd, ac a ddyfcthodd yr holl had
brenhinol.

2 Ond Joscba merch y brenin
Joram, chwacr Ahaziah, a gymerth
Joas fab Ahaziah, ac a'i lladrata-

odd ef o fysg meibion y brenin y
rliai a laddwyd : a hwy a'icuddias-

ant ef a'i fammaeth yn ystafell y
gwelyau, rhag Athaliah, fel na
hiddwyd ef.

Adn. 3G. Wj/th mlynedd ar luigain'] Yr
liyn oedd yn hwy na theyrrjasiad neb o 'fren-

hinoedd Israel o'i flaen cf: ac eto nid oes

genym haucs am ddim ond dechread ei deyi'n-

asiad ef.

PEN. XI. Adn. 1. Aphan welodd Athal-
iah mam Ahaziah farw oH mab\ Trwy
ddwylaw g^vr Jehu, pen. ix. 27. Y wraig' hon
oedd ferch Ahab, a gwraig Joram brenin Juda,

a mam Ahaziah. IIi a gyfododd, ac a ddy-

fethodd yr holl had brenhinol—pawb o hil-

iogaeth Dafydd a'r na ddyfetliwyd gan Jehu,

(pen. X. 14,) oddieitlir un, yr hwn a grybwyll-

ir adn. 2. Cymhellid hi i wneuthur hyn gan

Ir.wer o ystyriaethau : (1) Gan gynddaredd
wrth wclcd teuhi Aliab wedi eu dyfetha, yr

liyn a barodd iddi benderfynu y cai teulu Da-
fydd hefyd eu dyfetha. (2) Gan ei sel dros

addolîad Baal, yr hwn y bvriadai hi ei sefydlu,

a'r hwn y gwyudai fod t Dafydd yn elynion

gwreiddiol iddo. (3) Gan drachwant am yr

orscdd, fel y cai hi dcyrnasu ei hun, heb ncb
i'w gwrthwyncbu. (4) Mewn hunan-amddi-
'yniad, fel y gallai hi, ar ol esgyn i'r orsedd,

oi diogelu ei hun rhag cynddaredd Jehu, yr

liwn y gwyddai ei fod yu penderfynu dyfetha

holl ganghenau t Ahab, o'r hwn yr ocdd hi

yn un. Tybia rhai i Ahaziah ei gosod lii ar

yr orsedd tra y byddai ef yn rhyíela â'r Syr-

iaid ; a dichon mai plant Joram o wraig arall

ocdd y rhai a laddodd hi. Dyma flrwyth } r

ieuo anngliydmliarus a wnacth Jehosaj>hat,

trwy briodi ei fab à merch A liab eilunaddol-

gar! Fc'I hyn, trwy ei difrod hi a'r difi-odiad-

au o'r blaen, buwyd bron a dyfetha yr iiad

brcnhinol yn Ilwyr o d Dafydd, o ba un yr

ocdd y Mics.siA i ddyfod !

Adn. 2. Oml Joseha, merch y fjrcnin Jor-

ani] O wraig arall, ac nid o Athüliah ; chwac.r

Ali.aziah—sef hanner chwacr, o'r un tad, ond

nid o'r un fam. Yr ocdd Joscba yn wraig i

Jclioiadayrarchoírciriad, 2 Cron. *xii. 1 1 ; ac

nid yw yn debyg y goddefasai Athaliah i'w

nierch briodi arcliofl'ciriad y gwir Dduw, nac y
rynierasai yntau fcrch y fath wraií eilnnathl-

olgar. A (pfmerlh Joan fah Ahaziah—

o

rm

3 Ac efe a fu gyda hi yn nghudd
yìi nh yr Arglwydd chwc blynedd :

ac Athaliah ocdd 3^1 teyrnasu ar y
wlad.

4 Ac yn y seithfed flwyddyn ja'

anfonodd Jehoiada, ac y cymcrth
dywysogion y cannoedd, 'r capten-
iaid, a'r swyddogion, ac a'u dyg
hwynt i mewn ato id yr Arglwydd,
ac a wnaeth k hwynt gyfammod, ac
a wnaeth iddynt dyngu yn nh yr
Arglw_ydd, ac a ddanghosodd iddynt
fab y brenin.

5 Ac efe a orcliymynodd iddynt,
gan dd^^wedyd, D^-ma y peth a
wnewch chwi ; Trj'dedd ran o hon-
och sydd yn dyfod imewn ar y sab-

blith y lladdedigion, trwy nad oedd yn gwbl
farM' ; neu ynte a'i Uadratasai cf ymaith yn
ddirgelaidd cyn i'r gyflafan gymeryd lle. A
hwy a'i cuddiasant efa'i fammacthyn ysiaf-
ell y gweìyau—yr hon oedd yn nh yr Ar-
glwydd, adn. 3 ; sef un o ystafellocdd y deml,
yr hon oedd at wasanaeth yr ofíeiriaid a'r Lef-
iaid yn unig.

Adn. 3. Aö efe a fu gyda hi yn nghudd
yn nh yr Arglicydd chice blynedd] Felly

nid oedd efe ond blwydd oed pan ei cudd-
iwyd, adn. 21. Yr oedd ei nain yn meddwl
ei fod ef wedi ei ladd ond odid ; neu os tybiai

ei fod efynfyw, hi a w^^ldai nad oedd ganddi
lawer i'w ofni oddiwrth faban egwan. Ac
Athaliah oedd yn teyrnasu ar y wl.ad—yn
mrenhiniaeth Juda. Yn ol canonauyr ludd-
ewon, ni chai benyAv deyrnasu, na bod raewn
unrhyw swydd lywodraethol arall ; ac y mae
yn rhyfedd i wr Juda oddef y fenyw ddryg-
ionus hon i deyrnasu arnynt am chwe blynedd.

Adu. 4. Ac yn y scithfcdfiicyddyn yr an-

fonodd Jehoiada] Sef yr archoffeiriad, yr

hwn oedd yn r i fodryb Joas chwaer ei dad ;

ac y cymerth dyicysogion y cannocdd, a'r

capteniaid, a'r swyddogion—y mae y rhai

hyn yn cynwys holi swyddogion dosbarthiad-

au y Lcfiaid, y rhai oeddynt yn neillduol dan
awdurdod yr archofleiriad ; ac hofyd, fel y
meddylir, rai o'r tywysogion gwladol, y rhai a

elwir yn ' benau ccnodl Isra(>I,' 2 Cron. xxiii.

2 ; ac a wnaclh ä Itwynt gyfammod—i'w gy-
northwyo ef i ddiwygio y wlad oddiwrth gani-

rcohieth Athaliali, ac i osod etifedd y goron ar

yr orsedd ; ac a ddanghosodd iddynt fab y
hrcnin—yr hwn y tybid yn gyfl'redin ci fod

wedi ei hidd oddeutu chwo blynedd cyn liyuy.

Adn. 5. Trydedd ran honoch sydd yn
dgfod i meicn ar y sahbath] Yr oodd Dafydd
wedi rhanu yr oftciriaid a'r Ijofiaid yn bodwar
dosbarth ar hugain, pob dosbarth i waSan-
actliu yn y dcml am wythnos. gan ddochrcu ar

y sabbath ; a chan fod tua mil yn mhob dos-

bartli, a bod y rhai a elcnt allan yn aros yno
gyda'r rhai a ddcu(Mit i mewn hyd ddiwodd y
sabbath Iiwnw, moddylir fod y 'drydedd ran'

yn rynwys o lcjaf 0(5(3. A gadwant wyiiiid-
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bath, a gadwant wyliadwriaeth t j
brenin.

6 A thrydedd ran fydd yn mboi'tli

Sur ; a thrydedd ran yn y porth o'r

tu ol i'r swyddogion : felly y ced-
wch wyliadwriaeth}^t rhag ei dori.

7 A deuparth o honoch oll sydd
yn myued allan ar y sabbath, a
gadwant wyliadwriaeth t yr Ar-
glwydd, yn nghylch y brenin.

8 A chwi a amgylchynwch y
brenin o bob parth, pob un â'i arf-

au yn ei law ; a'r hwn a ddelo i'r

rhesau, lladder ef: a byddwch
gyda'r brenin pan elo efe allan, a
phan ddelo efe i mewn.

9 A thywysogion y cannoedd a
wnaethant yn ol yr hyn oll a orch-
ymynasai Jehoiada yr oíTeiriad, a
chymerasant bawb eu gwr y rhai
oedd yn dyfod i mewn ar y sab-
bath, gyda'r rhai oedd yn myned
allan ar y sabbath ; ac a ddaethant
at Jehoiada yr oífeiriad.

10 A'r offeiriad a roddodd i dywys

wriáeth t y hrenin—sef y palas lle yr bedd
Athaliah yn cartrefu, rhag i neb oddiyno ddy-
fod i'w haflonyddu hwynt.
Adn. G. A thrydedd ran fydd yn mhorth

Sur] du y dwyrain i'r deml, yr hwn a elwir
* porth y sylfaen,' 2 Cron. xxiii. 5, am mai
yno, meddai yr luddewon, y dechrenwyd syl-

faenu y demì ; a thrydedd ran t/n y porth
o'r tu ol i'r sioyddogion—yn yr ochr ddeheu-
ol i'r deml : felly y cedioch wyliadwriaeth yt—rhag i filwyr Athaliah syrthio arnynt, tra

y byddent yn coroni Joas.

Adn. 7. A deuparth o honoch oU] Sef y
rhan ag oedd wrth y porth dwyreiniol, a'r rhan
ag oedd wrth y por-th deheuol, adn. 6, yn
cynwys y dosbarth a aent allan, a'r rhai a
ddeuent i mewn ; a gadwant wyliadwriaeth
t yr Arglwydd—tra yr oedd y drydedd ran

yn gwylio palas y frenhines, adn. 5.

Adn. 8. A chwi a amgylchymoch y brenin
o hob parth] Fel dau hannercylch yn cyífwrdd

â'u gilydd yn y penau
; pob un â'i arfau yn

ei laio—y rhai a barotoisid gan Dafydd, adn.

10. A'r hwn a ddelo i'r rhesau—pob dyn
dyeithr a ddelo atoch i edrych pa beth fydd yn
myned yn mlaen ; lladder ef—fcl yspiwr
brâdwrus : a hyddwch gyda'r hrenin—i'w

wylio a'i amddiffyn ef yn ei hoU symudiadau.
Adn. -9. A thywysogion y cannoedd] Yn

nghyda'r capteniaid a'r swyddogion hefyd yn
ddiamau; a wnaethant yn ol yr hyn oU a
orchymynasai Jehoiada — ymrestrasant yn
dair byddin, i wylio y pyrth, y t, a'r brenin.

Adn. 10. Waewffyn a tharianau] Sef arf-

au ymosodol ac amddifiynol, y rhai a gymer-
asai y brenin Dafydd mewn rhyfeloedd oddiar

ei elynion, ac a gysegrasai efe at wasanaeth y
demí pan adeiledid hi, i'w hamddifFyn â hwynt

3 T

ogion y cannoedd waewffyn a thar-
ianau y brenin Dafydd, y rhai oedd
yn nh yr Arglwydd.

11 A'r swyddogion a safasant bob
un â'i arfau yn ei law, o'r tu deau
i'r t, hyd y tu aswy i'r t, wrth yr
allor a'r t, amgylch-ogylch y
brenin.

12 Ac efe a ddyg allan fab y
brenin, ac a roddodd y goron arno
ef, a'r dystiolaeth ; a hwy a'i hurdd-
asant ef yn frenin, ac a'i heneinias-
ant ef ; curasant hefyd eu dwylaw,
a dywedasant, Byw fyddo y brenin.

13 A phan glybu Athaliah drwst
y bobl yn rhedeg, hi a ddaeth i

mewn at y bobl i d yr Arglwydd.
14 A phan edrychodd hi^ wele, y

brenin oedd yn sefyll wrth y golofn
yn ol yr arfer, a'r tywysogion a'r
udgyrn yn ymyl y brenin, a holl
bobl y wlad yn liawen, ac yn canu
mewn udgyrn. Ac AtÌialiah a rwyg-
odd ei dillad, ac a waeddodd, Brad-
wriaeth, bradwriaeth !

os byddai achos : gwel 2 Sam. viii. II, 12. Yr
oeddynt oll wedi dyfod i'r deml heb ddim arf-
au ganddynt, i attal pob drwgdybiaeth.

^

Adn. 11. O'r tu deau i'r t, hydy iu asioy
i'r t] amgylch-ogylch y t a'r brenin

;

lorth yr aUor—sef allor y poeth-oífrwm, yr
hon oedd yn y cyntedd, Ue ond odid y coron-
wyd y brenin.

Adn. 12. Acefea ddyg aUanfaby brenin]
O'r ystafell lle y buasai efe yn ufuddiedig am
chwe blynedd, adn. 3; ac a 'roddodd y goron
arno ef—yr hon a ged^^id yn y deml dán ofal
yr archoíTeiriad ; a'r dystiola'eth—sef llyfr y
gyfraith, yr hwn a roddódd efe yn llaw y bren-
in i adgofio iddo ei ddyleds'wvdd : gwel ar
Deut. xvii. 18, 19. RhoddirBeibì yr un modd
ynUawbrenhinoedd Lloegr wrth eû coroni. A
hwy a'i hurddasant efyn frenin—trwy ei en-
einio, rhoddi y goron ar ei ben, a llyfr y dyst-
iolaeth yn ei Ìaw : curasant hefyd'eu dwyìaw—me-m} gorfoledd am ei fod wèdi ei urddo ; a
dywedasant, Byw fyddo y hrenin—hjàiìeà
fyw yn hir, ac yn Uwyddiannus yn ei deyrn-
asiad.

Adn. 13. A phan glyhu AthaUah drusst y
hobl yn rhedeg] Neu yn neidio, yn bloeddiò,
ac yn canu mewn udgyrn ; hi 'a ddaeth i

mewn—ì gyntedd y deml, lle y godJefwvd
iddi hi, fel brenhines, ddyfod, er' fod hyny yn
groes i'r gorchymyn cyffrèdinol, adn. 8.'

Adn. 14. Ÿ breniìi oedd yn spfi/U wrth y
golofn yn ol yr arfer] Wrth urdJo brenhin-
oedd. Meddylir yn gyíTredin fod yr orsedd
frenhinol Avedi ei chodi yu agos i un ò'r colofn-
au a ddarluniwyd 1 Bren. vii. 15, 21 ; er y
tybia rhai mai pulpud pres Solomon a feddylir
wrth y golofn hon, 2 Cron. vi. 13. Ac Athal-
iah a rwygodd ei diUad—mewn gofid a galar
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15 A Jehoiada yr ofFeiriad a or-
|

cliymynodd i dywysogion y can-

noedd, y rhai oedd wedi eu gosod

ar y lln, ac a ddywedodd wrthynt,

Dygwch hi o'r tu allan i'r rhesau

;

a'r hwn a ddelo ar ei holhi, lladder

ef á'r cleddyf : canys dywedasai yr

oífeiriad, Na ladder hi yn nh yr

Arglwydd.
16 A hwy a osodasant ddwylaw

arni hi, a hi a aeth ar hyd y ffordd

feirch i d y brenin, ac yno y Uadd-

wyd hi.

17 ^A Jehoiada a wnaeth gyf-

amraod rhwng yr Arglwydd a'r

brenin a'r bobl, i fod o honynt yn
bobl i'r Arglwydd; a rhwng y
brenin a'r bobl.

18 A holl bobl y wlad a aethant i

d Baal, ac a'i dinystriasant ef a'i

allorau, ei ddelwau hefyd a ddryll-

iasant hwy yn chwilfriw, lladdasant

hefyd Mattan offeiriad Baal o flaen

yr allorau. A'r offeiriad a osododd
oruchwylwyr ar d yr Arglwydd.

19 Efe a gymerth hefyd dywys-
ogion y cannoedd, a'r capteniaid,

a'r swyddogion, a holl bobl y wlad,

a hAvy a ddygasant iwaered y brenin

o d yr Arglwydd, ac a ddaethant
ar hyd ffordd porth y swyddogion,
i d y brenin : ac efe a eisteddodd

ar orseddfa y brenhinoedd.
20 A holl bobl y wlad a lawen-

ychasant, a'r ddinas a lonyddodd:
a hwy a laddasant Athaliah â'r

cleddyf yjrth d y brenin.

21 Mab saith mlwydd oedd Joas
pan aeth efe yn frenin.

PENNOD XII.

YN y seithfed flwyddyn i Jehu
dechreuodd Joas deyrnasu.

wrth weled y fath olygfa; ac a luaeddodd,

Bradwriaeth, hradwriaeth! — neu amcan

gwaedlyd yn ei lierbyn hi.

Adn. 15. Dygioch hi oW tu allan i'r rhes-

au\ Trwy y rh'ai y goddefwyd iddi ymwthio

i mewn ; a'r hwn a ddelo ar ei hoi hi—i'w

phleidio neu geisio ei hamddiífyn, lladder ef

yn y fan. Na ladder hi yn nh yr Ar-

glwdd—jn nghyntedd y deml, rhag ei halogi

â'i gwaed hi.

Adn. 16. A hwy a osodasant ddwylaw arm]

I'w chymeryd hi ymaith o gyntedd y deml ; a

hi a àeth ar hyd yffordd feirch—av hyd y
fifordd yr âi y meirch a'r cerbydau at y palas

brenhinol ; ac yno y Uaddwyd hi—aWan ar y

ffordd, cyn ei myned i'r t, adn. 20. Os

claddwyd hi, cafodd hyny fel gwraig i frenin

Juda, ac nid fel merch Ahab : eithr tybia rhai

i'w chorff gael ei daflu i aton Cedron.

Adn. 17. A Jehoiada a wnaeth gyfammod]

Yr oedd hwn yn ddeublyg: (1) Ehwng yr

Arrjlwydd a'r brenin a'r boblr—gan sicrhau

idd'ynt'y byddai yr Arglwydd yn Dduw ac yn

blaid i'r brenin â'i bobl, cyhyd ag y byddent

hwv yn bobl iddo cf, ac yn íTyddhjn yn oi was-

anácth ;
yr hyn oedd adnewyddiad o hen gyf-

ammod Duw àg Israel yn Iloreb, Exod. xix.

.5, 0. (2) A rhwpg y hrenin a'r bobl^y

byddai iddo ef eu Uýwódraethu hwy yn dêg a

cíiyfiawn, vn ol cyfraith yr Arglwydd ; ac y
by'ddai iddvnt hwytliau ei wasanaethu ef yn

ufydd a íîyddlon, gan amddiflyn ei berson a'i

orsedd.

Adn. 18. A holl bobly wlad a aethant i

d JJaal] Dechreuasant ýn ebrwydd gyflawni

eii cyfummod, trwy ddinystrio t Baal, ei

allorau, a'i ddelwaii, y rhai a osodwyd i fyny

gan Athaliah yn Juda, megys y gwnaethai

J(>7.(;bcl ei nuun hi yn Israel ; er y tybia rliai

fod teinl Baal vn aros yno cr dyddiau Solomon,

1 J5rcn. xi. Nid rhyfedd i Jehoiada ddechreu

ei ddiwygia<l trwy y wcitbredhon, gani 'feib-
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ion Athaliah, y wraig ddrygionus hòno, rivygo

t Dduw ; a holl gysegredig bethau t yr Ar-
ç-lwydd a roisant hwy i Baalim,' 2 Cron. xxiv.

7. Lladdasant hcfyd Mattaìi, offeiriad Baal^

flaen yr allorau—Ue yr oedd efe yn aberthu

i Baal ftí allai, neu wedi flfoi yno am ddiogel-

wch ; er y tybia rhai iddynt ei ddwyn ef yno,

fel aberth addas i'w dduw. A'r offeiriad a
osododd oruchioylwyr ard yr Arglivydd—
sef off'eiriaid i aberthu yno, Lefiaid i foliannu,

porthorion a gwyliedyddton i wylied y deml,
&c. ;

yr hyn oedd wedi ei esgeuluso yn faWT,

os nid ei attal yn hollol, yn ystod y chwe
blynedd ag y bu Athaliah eilunaddolgar ar yr
orsedd.

Adn. 19. ^ hv»i a ddygasant i waeredi/
brenin] gyntedd y demí lle y coronwydef

;

i d y brenin—lle y buasai Athaliah a bren-
hinoedd Juda yn cartrefu : ac efe a eisteddodd
ar orseddfa y brenhinoedd—ond odid yr un a
wTiaethai Solomon o ifori, 1 Bren. x. 18—20.

Ymddengys mai hyn oedd y ddefod olaf yn ei

urddiad ef.

Adn. 20. A holl bobl y wlad a lawenych-
asaìit] Am y waredigacth a gawsent oddiwrth
ormes Athaliah, ac am osod bronin o had Da-
fydd unwaith eto ar yr orsedd, o'r hwn yr oedd

y Messia i hànu. Dywed Josephus iddynt
gadw gyl o lawenydd am lawer o ddyddiau.
A'r ddinas a lonyddodd—mewn boíìdlon-

rwydd a tiiawclwch cyffredinol, fel na ddarfu
i ncb o bleidwyr gwresocaf y fronhincs gynyg
aflonyddu y brenin newydd.

Aiìn. 21. Mah saith mhoydd oedd Joaspan
aeth efe ynfrcìiin] Gan ei fod mor iouanc, yr
oedd yn dra anaddas i'r fath swydd bwysig

;

ond yr oedd efe dan gyfarwyddyd cynghorwT
mor ragorol, nos yr oedd pob peth yn cacl ei

ddwyn yn mlaon yn dda tra y bu Jehoiada
byw, a'r genedl yn llwyddiannus a dodwydd.
Eithr wedi i'r dyn da hwnw farw, efe a hud-
wyd gan rai o'i dywysogion i eilunaddoliaeth,



Casglu arían at 2 BEEN. XII. adgyweirio y deml.

deugain mlyuedd y teyruasodd efe

yu Jerusalem. Ac euw ei fam ef

oedd Zibiah o Beerseba.
2 A Joas a wuaeth yr liyn oedd

uniou yn ugolwg yr Arglwydd ei

holl ddyddiau, yn y rhai y dysgodd
Jehoiada yr offeiriad ef.

3 Er hyuy ui thyuasid ymaith yr
uchelfeydd : y bobl oedd eto yu
oífrymu ac yu arogldarthu yu yr
uchelfeydd.

4 A Joas a ddywedodd wrth yr
offeiriaid, Holl ariau y pethau cy-

segredig a ddyger i mewu i d yr
Arglwydd, ariau y gr a gyuiweir-
io, ariau gwerth eneidiau pob un,

a'r holl ariau a glywo neb ar ei

galon eu dwyn i mewn i d yr Ar-
glwydd

.

6 Cymered yr offeiriaid liyny

iddyut, pawb gan ei gyduabod, a

yr hyn a gostiodd iddo ei fywyd : gwel ar

2 Cron. xxiv. 17, &c.

PEN. XII. Adn. 1. Yn y seithfed fiwydd-
yn i Jehu] Felly dechreuodd Jehu deyrnasu

y flwyddyn y ganed Joas ; a de^igain mlynedd
y teyrnasodd efe—yr un hyd a Dafydd a So-

lomon ei henafiaid ; ac enw ei fam ef oedd
Zibiah—yr hon yr ymddengys iddi farw yn
fuan ar ol geni Joas, gan mai ei fodryb oedd
yn gofalu am dano ef, pen. xi. 2.

Adn. 2. A Joas a ivnaeth yr hyn oedd
unionynngolwgyr Arglwydd] Mewnaddoli

y gwir Dduw, a llywodraethu ei bobl yn ol

cyfraith yr Arglwydd ; ei holl ddyddiau—
hyny yw, tra y bu Jehoiada byw i'w addysgu
ef ; ond wedi marw yr archoô'eiriad da hwnw,
efe a drôdd yn eilunaddolwr, ac a fu farw yn
druenus, 2 Cron. xxiv. 2, 17, &c.

Adn. 3. Et hyny ni thynasid ymaith yr
uchelfeydd] Y rhai a wnaetliid i aberthu ac

arogldarthu i'r Arglwydd arnynt cyn adeiladu

y deml : gwel ar 1 Bren. xv. 14. Ni fedrodd

neb o'r brenhinoedd ddiddymu yr allorau hyn
hyd Hezeciah, (pen xviii. 4, 22,) naiU ai o

ddifaterwch am wneyd hyny, neu i-hag ofn y
böbl. Ond tybia rhai mai yr uchelfeydd a
wnaed vn amser Rehoboam oedd y rhai hyn,
1 Bren.' xiv. 23.

Adn. 4. A Joas a ddywedodd îorth yr
offeiriad] Yr oedd y deml nid yn unig yn d
i'r Arglwydd, ond wedi bod yn noddfa iddo ef
yn ei fabandod am chwe blynedd ; ac am hynv
meddyliodd Joas o hono ei hnn am ei had-
gyweirio, yn enwedig gan ei bod wedi adfeilio

yn fawr, ac hefyd wedi ei liyspeilio, j-n ystod
teyrnasiad Athaliah a'i raab. IIoll urian y
petliau cyscgredig—sef pris yr anifeiliaid

cyntafanedig fe allai, y rhai a gysegrid i'r Ar-
glwydd, ond nad oeddynt yn addas i'w haberthu,
Exod. xiii. 2. Arian y gr a gyniweirio—
pob arian a roddai dyeithriaid at wasanaeth y
deml, pan gyniweirient i Jerusalem. Arian

chyweiriaut adwyau y t, pa le

bynag j caffer adwy j^nddo.

6 Ond yu y drydedd flwyddyn ar
hugain i'r breniu Joas, nid adgyw-
eiriasai yr offeiriaid agenau y t.
7 Yna y breuin Joas a alwodd

am Jehoiada yr offeiriad, a'r offeir-

iaid ereill, ac a ddywedodd wrthynt,
Paham nad ydych chwi yn cyweirio
agenau y t ? yn awr gau hyuy na
dderbyniwch arian gan eich cydna-
bod, ond rhoddwch hwy at gyiveirio

adwyau y t.
8 A'r offeiriaid a gydsyniasant

ua dderbynieut ariau gan y bobl, ac
ua chyweirient agenau y t.

9 Eithr Jehoiada yr offeiriad a
gymerth gist, ac a dyllodd dwll yn
ei chaead, ac a'i gosododd hi o'r tu
deau i'r allor, ffordd y delai uu i

mewn i d yr Arglwydd : a'r offeir-

gwerth eneidiau pob un—y rhai a roddai pob
un drosugain mlwydd oed, ac aelwiryn'iawn
am ei einioes,' Exod. xxx. 12— 16. A'r holl

arian a giywo neb ar ei galon—eu rhoddi yn
addunedau, neu ofl"rymau gwirfodd.

Adn. 5. Cymered yr offeiriaid hyny idd-

ynt] Nid yn eiddo iddynt eu hunain, ond i'w

gofal, tuag at dalu am adgyweirio y deml.

Faiob gan ei gydnabod—trwy holl ddinas-

oedd Juda, lle yr oeddynt i gasglu rhan o'r

arian uchod, a'u dwyn i Jerusalem, 2 Cron.

xxiv. 5.

Adn. 6. Ond yn y drydedd flwyddyn ar

hugain i'r brenin Joas] Sef yn mhen amrai
flynyddau ar ol iddo roddi y gorchymyn uchod
i'r oö^eiriaid ; nid adgyweiriasaiyr offeiriaid

agenau y ty—yr liyn oedd yn dra beius yndd •

ynt, ac yn dangos eu difaterwch mawr am
deml a gwasanaeth yr Arglwydd.
Adn. 7- Paham nad ydych chici yn cy-

weirio agenau y t] A'r arian a dderbynias'

och bob un gan ei gydnabod, yn eich gwahan-
01 ddinasoedd, trwy yr holl flynyddau hyn?
Gan fod cyllidion yr ofleiriaid wedi lleihau yn
fawr trwy enciliad y deg llwyth ac achosion

ereill, y mae yn debyg eu bod yn cadw cyf-

rauiadau y bobl at eu cynaliaeth eu hunain.

Yn awrgan ìtyny na dderbyniwch ariangan
eich cydnabod— mwyach, dan yr esgus o

gasglu at adgyweiiio y deml ; a rhoddwch i

fyny y rhai a gasglasoch, fel y dofnyddier

hwynt i'w dyben priodol dan ofal rhai ereiU.

Àdn. 8. Ä'r offeiriaid a gydsyniasant] I

ymryddhau oddiwrth y ddau orchwyl, sef

c.ìsgíu yr arian, agofalu am adgyweirio ydeml.
Àdn. 9. Eithr Jehoiada yr ofeiriad a

gyiaerth gisí] Wrth orchymyn y brenin,

2 Cron. xxiv. 8 ; ac a dyUodd dwll yn ei

chaead—fel y gallai y bobl oUwng eu cyfran-

iadau i mewn eu hunain, heb fodd i neb eu
cymeryd oddiyno yn Uadradaidd : ac a'igosod-

odd hi o'r íu deau i'r allor—yr ochr hòno i'r

deml, yn ' mhorth tv rr Arglwrdd oddiallan,'
'523
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iaid, y rliai oedd yn cadw y drws,
a roddent yno yr holl arian a ddyg-
id i mewn i d yr Arglwydd.

10 A phan welent fod llawer o

arian yn y gist, deuai ysgrifeuydd

y brenin, a'r archoíFeiriad, i fyny,

ac a roent mewn codau, ac a gyfrif-

cnt yr arian a gawsid yn nh yr Ar-
glwydd.
11 A hwy a roddasant yr arian,

wedi eu cyfrif, yn nwylaw gweith-
\vyr y gwaith, goruchwylwyr t yr
Arglwydd : a hwy a'i talasant i'r

seiri pren, ac i'r adeiladwyr oedd
yn gweithio t)'^ yr Arglwydd.

12 Ac i'r seiri meini, ac i'r nadd-
wyr cerig, ac i brynu coed a cherig
nadd, i gyweirio adwyau t yr Ar-
glwydd, ac am yr hyn oll a aethai
allan i adgyweirio y t.

13 Eto ni wnaed yn nh yr Ar-
glwydd gwpanau arian, saltringau,
cawgiau, udgyrn, na llestri aur, na
llestri arian, o'r arian a ddygasid i

mewn id yr Arglwydd.
14 Eithr hwy a'i rhoddasant i

fel y gallai y bobl wrth ddyfod i mewn fwrw
eu harian iddi : a'r oÿ'eiriaid, y rhai oedd yn
cadw y drws, a roddent yno—o law y bobl,

ueu a ddanghosent i'r bobl y gist, fel y galleut

roddi eu harian ynddi eu hunain.

Adu. 10. A phan welentfod llawer o arian
yny giül] Yr hyn a allent ei gasglu oddiwrth
iiiter y rhoddwyr a phwysi y gist ; deuai ys-

grifenydd y brenin, a'r arc/ioffeiriad—ueu
'swyddog yr archofí'eiriad,' 2 Cron. xxiv. 11.

FelÌy yr oedd yno swyddog gwladol a swyddog
eglwysig yn cyd-edrych ar ol trysorfa yr ad-

gyweiriad. Ac a roent mewn codau—y rhai

ond odid a selient i fyny, ar ol cyfrif iddynt
yr arian o r gist; a dywedir yn 2 Oron. eu bod
yn gwaghau y gist fel hyn o ddydd i ddydd.
Adn. 11, 12. A hwy a roddasant yr arian,

wedi eu cyfrif, yn nwylaw fjweühwyr y
g oaiíh] Sef yo nwylaw meistri y gwaith, fel

y gallent dalu cyflogau y gweithwyr bob nos,

neu ar ben jjob tymhor, ac hefyd dalu am y
defnyddiau.

Adn. 13, 14. Eto ni wnaed yn nh yr Ar-
ylwydd ywpanau arian, ^c'] Yn fle y rhui

a ddygasai nieibion Athahah yniaith, i'w

rlioddi yn nheml Laal, 2 Cron. xxiv. 7 ; hyny
yw, ni ddefnyddiwyd dim o'r cyfraniadau hyn
i wncuthur Uestri i'elly, nes iddynt yn gyntaf
dahi cyílogau y gweitliwyr, a thalu am yr hoU
ddefnyddiau at gyweirio y t ; ac wedi hyny
gwnaed i'l'r gweddill y Uestri hyn, 2 Croiì.

xxiv. 14.

Adn. 15. Ac ni cheisiasant g>jfrif yan y
dynion] Yr ocddynt yn liyderu gymaint yu
ngonestrwydd y nieistri neu orucliwylwyr y
gwaith, fel nad edrycha,sant j^a faint o arian a
wariwyd ganddynt yn gvflogau, &c. ; cmnis
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weithwyr y gwaith ; ac a gyweir-
iasant á hwyut d yr Arglwydd,

15 Ac ni cheisiasant gyfrifgan y
dynion y rhoddasant hwy yr arian
yn eu dwylaw i'w rhoddi i weithwyr

y gwaith ; canys yr ocddynt hwy
yn gwneuthur yn tíyddlon.

16 Yr arian dros gamwedd, a'r

arian dros bechodau, ni ddygpwyd
i mewn i dyr Arglwj'dd : eiddo yr
oífeiriaid oeddynt hwy.

17 ^ Yna Hazael, brenin Syria,

a aeth i fyny, ac a ymladdodd yn
erbyn Gath, ac a'i hennillodd hi : a
B[azael a osododd ei wyneb i fyned
i fynyyn erbyn Jerusalem.

18 A Joas, brenin Juda, a gy-
merth yr holi bethau cysegredig a
gysegrasai Jehosaphat, a Jehoram,
ac Ahaziah, ei dadau ef, brenhin-
oedd Juda, a'i gysegredig bethau
ef ei hun, a'r holl aur a gafwyd yn
nhrysorau t yr Arglwydd, a th y
brenin, ac a'u hanfonodd at Hazael
brenin Syria, ac efe a ymadawodd
oddiwrth Jerusalem.

yr oeddynt hwy yn gwneuthur ynffyddlon
—yr hyn a wyddai ysgrifenydd y brenin a
swyddog yr ardioíìeiriad trwy hir broíiad. Y
fath siampl ddylynwiw yw hon i rai yn trin

unrhyw gyllid cyífredin

!

Adn. 16. Yr arian dros gamwedd, a'r är-

ian dros bechodau] Y rhai a anfonai dynion o
bell i'r ofteiriaid, i brynu aberthau dros gam-
wedd a phechodau, a'u haberthu dros ac yn
enw y dynion hyny fel pe buasent yn bresen-

ol : byddai peth o'r arian hyny yn weddiU
gan yr ofteiriaid yn gyffredin, dros ben yr hyn
a roddent am yr aberthau. Ni ddygpwyd i

mewn i dý yr Arglwydd—ni roddid y gwedd-
iU lnvnw yn y gist at adgywxúrio y deml

;

eiddo yr offeiriatd oeddynt—at eu cynaliaeth

hwy a'u teuluoedd. ¥o aUai fod y camioedd,
yn yr adnod hon, yn cyfeirio at bechod a
wnaed trwy aniryfusedd neu anwybodaoth ;

a'rjjcc/iOí/íí», atdroseddiadau gwirfoddol, neu
yn erbyn goleuni: neu dichon fod y cyntaf yn
arwyddo pechod yn erbyn dyn, a'r olaf bech-

odau uniongyrchiol yn crbyn Duw : gwel
Lef. V. 15—19.
Adn. 17. yna JIazael—a ymladdodd yn

rrhyn (j'ath] Yr hon a gyuíerasai Uafydd
oddiar y l'hiHstiaid, ac a f'u yn eiddo i fren-

hinoedd Juda hyd y pryd hyn : gwel 2 Sani.

viii. 1, a 1 Croii. xviii. ]. A lìiizae.la osod-

odd ei wyneb ifyned ifyny yn crbyn Jeru-

saleni— íiel'yd, wcdi ci galouogi trwy ennill

(Jath mor liawdd.

Adn. 18. A Joas brenin Jnda a gymcrth
yr hoU bethau cyscgredig] A gyflwynwyd
gany breuhinoedd o'i flaen ef at wasanaeth t
yr Arglwydd, ac a gedwid yn nhry.sorfeydd y
denil, yn nghyda'r iioll aur yn ei d ci hun;
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19 % A'r rhan arall o hanes Joas,

a'r hyn oll a wnaeth efe, onid ydijnt

hyry yn ysgrifenedig yn llyfr cronicl

brenhinoedd Jnda P

20 A'i weision ef a gyfodasant, ac

a gydfwriadasant fradwriaeth ; ac

a laddasant Joas yn nh Milo, wrth
ddyfod i waered i Sila.

21 A Jozachar mab Simeath, a

Jozabad mab Somer, ei weision ef,

a'i tarawsant ef, ac efe a fn farw ; a

hwy a'i claddasant ef gyda'i dadau
yn ninas Dafydd ; ac Amasiah ei

fab a deyrnasodd yn ei le ef.

PENNOD XIII.

"^^N y drydedd flwyddyn ar hugain
J- i Joas fab Ahaziah brenin Juda,

y teyrnasodd Joachaz mab Jehu ar

Israel yn Samaria, a dwy flynedd

ar bymtheg y teyrnasodd efe.

ac a'u harìfonodd at IIazael—i'w wobrwyo
eí am beidio ymosod ar Jerusalem. Fel hyn
efe a brynodd heddwch yn rhy ddrud, yr liwn

ni pharíaaodd ond am dyinor byr yn unig

;

canys y flwyddyn ganlynol dychwelodd y Syr-

iaid i ail ymosod arno : gwel ar 2 Cron. xxiv.

23. Pylasai Joas ymladd â'i elyn yn lle ei

wobrwyo ef ; ac yr oedd yspeilio t yr Ar-
glwydd i wneyd hyny yn annuwioldeb o'r

íath waethaf ! Ond hyn oedd eíFaith ei wrth-

giliad ef oddiwrth yr Arglwydd ar ol marw
Jehoiada, yr hyn a gostiodd iddo ei fyAvyd.

Adn. 19. Llyfr cronicl brenhinoedd Juda\
Gwel ar 1 Bren. xiv. 19, 29.

Adn. 20. A'i weision ef] Y ddau a enwir
yn adn. 21 ; a gydfwriadasantfradwriacth—
nid i gael yr orsodd oddiwrtho ef, ond i ddial

gwaed Zechariah, yr hwn a'i ceryddasai ef am
ei eilunaddoliaeth, ac a labyddiwvd am hyny,
2 Cron. xxiv. 20, 21. Ac a laädasant 'Joas

yn nh Milo—yn yr amddifîynfa frenhinol

hòno ag ydoedd rhwng hen ddinas Jerusalem
a dinas Dafydd, i ba le y ftbisai efe i yuigudd-
io : gwel ar 1 Bren. ix. 15. Wrth ddyfod i

waered i Sila—Sila oedd enw y ôbrdd ag yd-
oedd yn arwain i'r amddiffynfa uchod, lle y
clwyfwyd ef gan y Syriaid ; ac wedi iddo
fyned i onvedd yn archoUedig ar ei wely yn
Milo, Iladdwyd ef yno gan ei weision, 2 Cron.
xxiv. 25.

Adn. 21. A hioy aH claddasant efgyda'i
dadau yn ninas JJafydd] Yn yr un ddinas,
ond nid yn yr un bedd, fel y dysgwn oddi\\Tth

2 Cron. xxiv. 25 ; a thrwy hyny danghosid
anfoddlonrwydd iddo am ladd Zechariali. Ac
Amasiah eifab a deyrnasodd yn ei le ef—
gwel ar pen. xiv. 1, &c.

PEN. XIII. Adn. 1. Yny drydeddflwydd-
yn ar hugain iJoas] Brenin Juda, y dechreu-
odd Joachaz mab Jehu deyrnasu ar Israel ; a
dwy flynedd ar bymiheg y teymasodd efe—
pedair blynedd ar ddeg ei imnan, a'r tair oUif

2 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd, ac
a rodiodd ar ol pechodau Jeroboam
mab Nebat, yr hwn a wnaeth i Is-

rael bechu : ni thrôdd oddiwrthynt
hwy.

3 A digofaint yr Arglwydd a lid-

iodd yn erbyn Israel ; ac efe a'u

rhoddodd hwynt yn llaw IIazael

brenin Syria, ac yn llaw Benhadad
mabHazael, eu holl ddjádmu liwynt.

4 A Joachaz a erfyniodd ar yr
Arglwydd, a gwrandawodd yr Ar-
glwydd arno ef ; o herwydd iddo
ganfod gorthrymder Israel, canys
brenin Syria a'u gorthrymai hwynt.

5 (A'r Arglwydd a roddodd ach-

ubwr i Israel, fel yr aethant oddi-

tan law y Syriaid : a meibion' Lsrael

a drigiasant yn eu pebyll fel cynt.

6 Eto ni throisant hwy oddiwrth

ar unwaith a Joas ei fab : gwel ar adn. 10.

Gan fod Joachaz bob amser mewn rh}-fel â'r

Syriaid, ac o hyd mewn perygl o gael ei ladd,

eíe a osododd ei fab i gyd-deyrnasu àg ef yn
ystod y tairblyneddolaf o'ifywyd, íel y bydd-

ai gan Israel frenin parod os lleddid ef. Y
mae hyn yn cysoni yr amserjddiaeth àg adn.

10. Gan i Joas brenin Juda deyrnasu 40
mlynedd, pen. xii. 1, ac i Joachaz deyrnasii

17 mlynedd ar ol y 23ain uchod i Joas, rhaid

fod y ddau fi-enin hyn ysedi marw oddeutu yr

un amser.

Adn. 2. Ac efe a wnaeíh yr hyn oedd
ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd] Trw\- lynu,

fel holl frenhinoedd Israel o'i tìaen ef, \vi-th

addoliad y Uoi aur : gwel ar pen. x. 29.

Adn. 3. A digofaint yr Arglwydd a lid-

iodd yn erbyn Israel] Am eu bod oll yn cyd-

uno à'u brenin i'w ddigio et trwy eu heilun-

addoliaeth gwastadol; ac efe a'u rhoddodd
hwynt yn llaw Hazacl—yn ol rhagfynegiad

Eliseus, pen. viii. 12 ; eiiholl ddyddiau hwynt
—sef holl ddyddiau Hazael a Benhadad ; neu,

yn hytrach, hoU ddyddiau Joachaz, yn y rhai

y bu yn teyrnasu ei hunan, adn.. 22.

Adn. 4. A Joachaz a erfyniodd ar yr Ar^
ghoydd] Gan wybod nad allai y lloi aur,

gwrthddrychau cytfredin ei addoliad,ei waredu
ef ; agwrandawoddyrArglwydd arno ef—am
fod yn hoíî ganddo drugaríiau; o herwydd iddo

ganfod gorthrymder Israeìr—y modd y llosgid

eu hamddiöynfeydd à thàn, y lleddid eu
gwr ieuainc à'r cleddyf, y pwyid eu plant yn
erbyn y meini, ac y rliwygid eu gwragedd
beichiogion ! pen. viii. 12.

Adn. 5. A'r Arglwydd a roddodd achub-

îvr i Isracl] Sef Joas mab Joachaz, adn. 25

;

íí. meiòion Israel a drigiasant yn eupebyll

fel cynt— mewn heddwch a diogelwch

:

nid yn unig yn eu dinasocdd caerog, ond hefyd
yn eu pebyll yn y macs.

Adn. 6. Eto ni throisant hicy oddiwrth
bechodau f Jeroboam] Er eu holl orthrvm •
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bechodau t Jeroboam, yr hwn a
wnaeth i Israel bechu, eithr rhod-
iasant ynddynt hwy : a'r llwyn hefy

d

a safai yn Samaria.)
7 Ac ni adawodd efe i Joachaz o'r

bobl, ond deg-a-deugain o wr
meirch, a deg cerbyd, a deng mil o
wr traed : o herwydd brenin Syr-
ia a'i dinystriasai hwynt, ac a'u
gwnaethai hwynt fel llwch wrth
ddyruu.

8 A'r rhan arall o hanes Joachaz,
a'r hynoU a wnaeth efe, a'igadern-
id, onid ydynt hwy jn. ysgrifenedig
yn llyfr cronicl brenhinoedd Israel ?

9 A Joachaz a hunodd gyda'i
dadau, a chladdasant ef yn Samar-
ia, a Joas ei fab a deyrnasodd yn ei

leef.
10 ^ Tn y ddwyfed flwyddyn ar

bymtheg ar hugain i Joas brenin
Juda, y teyrnasodd Joas mab Jo-
achaz ar Israel yn Samaria : un
mlynedd ar bymtheg y teyrnasoddefe.

der gan y Syriaid, ac er eu gwaredu o hono
gan yr Arglwydd, yr oeddynt fyth yn glynu
yn addoliad y lloi aur, yr hyn oedd yn brawf
galedrwydd calon ac anniolchgarwch dirfawr

!

A'r llwyn hefyd a safai yn Samaria—yr
oeddynt nid yn unig yn addoli y lloi aur, ond
hefyd Astarte, Asteroth, neu Yenus : gwel ar

1 Bren. xvi. 33.

Adn. 7- Ac ni adawodd efé] Sef brenin
Syria, yr hwn a orthrymai Israel mor drwm.
Y mae yr adnod hon yn cysylltu âg adn. 4,

trwy fod adn. 5, 6, mewn cromfachau. O'r
bobl—sef fyddin Israel, er iddo ladd llawer

o'r plant a'r mamau hefyd. I'el llwch wrth
ddyrnu—efe a'u drylliodd ac a'u malodd yn
Uwch, fel y dryllir grawn weithiau wrth
ddyrnu. Arferodd líazael y creulondeb mwy-
af tuag atynt, yn ol gair Eliseus, pen. viii. 12.

Adn. 8. Llyjr cronicl brenhinoedd Israel]

Gwel a,r 1 Bren. xiv. 19.

-^dn. Ö. A Joachaz a hunodd gydu'i dad-

üu\ A fü fíu'w fel ei dadau ; a chladdasant ef

yn Samaria—lle y cleddid pawb o frenliin-

oedd Lsrael ; a Joas eifab a deyrnasodd yn

(>i i^ ci"—yr hwn oedd yr ail o'r bedwaredd

genhedlaeth a addawyd pen. x. 30.

Adn. 10. Yn y ddwyfedjlwyddyn ar bym-

ihei) ar hugain i Joas brciiin Juda] Dyma
prýd y dechreuodd Joas brenin Israel gyd-

deyma.su â Joacha/, ei dad, yr hwn oedd wedi

bod ar yr orsedd 14 o flynyddoedd cyn hyn, ac

a fu yn írenin 17 o ilynyddoedd yn y cwbl,

adn. 1. Un mlynedd ar bymthey y teyrnas-

odd efe—nid wedi marw ei dad, ond o'r amser

ag y "declireuodd efe gyd-deyrnasu á'i dad.

Adn. 11. Ac efe a umaelh yr hyn ocdd

ddrwrj] Ví;l Joacliaz ci dad : gwel ar adn. 2.

Ad'n. 12, Liyfr croniclbrenhinocdd Isracl]

üwel ar 1 Bren. xiv. 19.
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11 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd : ni
thrôdd efe oddiwrth hollbechodau
Jeroboam mab Nebat, yr hwn a
wnaeth i Israel bechu ; eithr efe a
rodiodd ynddynt.

12 A'r rhan arall o hanes Joas,
a'r hyn oll a wnaeth efe, a'i gadern-
id, trwy yr hwn yr ymladdodd efe

âg Amasiah brenin Juda, onid yd-
ynt hwy yn ysgrifenedig yn llyfr

cronicl brenhinoedd Israel ?

13 A Joas a hunodd gyda'i dad-
au, a Jeroboam a eisteddodd ar ei

deyrn-gadair ef : a Joas a gladdwyd
yn Samaria gyda brenhinoedd Is-

rael.

14 ^ Ac yr oedd Eliseus yn glaf
o'r clefyd y bu efe farw o hono, a
Joas brenin Israel a ddaeth i waer-
ed ato ef, ac a ylodd ar ei wyneb
ef, ac a ddywedodd, fy nhad, fy
nhad ! cerbydlsrael, a'i farchogion!

15 Ac Eliseus a ddywedodd wrtho

Adn. 13. A Joas a hunodd gyda'i dadau]
Gwel ar adn. 9.

Adn. 14. Ac yr oedd Eliseus ynglaf o'r

clefyd y bu efefarw o hono] Canys nid oedd

y profl'wydi yn byw byth, nac yn rhydd oddi-

wrtb glefydau mwy na dynion ereilL Er i

Eliasgael myned i'rnefheb farw, eto ni chaf-

odd Eliseus y fraint hòno, eithr efe a fu farw.

Meddylir i hyn gymeryd lle yn y lOfed

flwyddyn i Joas, ac felly rhaid fod Eliseus

wedi bod yn proíìwydo am oddeutu 65 o flyn-

yddau yn y cwbL Yr oedd yn drugaredd

fawr i Israel, ac yn enwedig i feibion y proft-

wydi, iddo ef barhau mor hir yn llosgi ac yn
goleuo. Yn ystod yr oll o'r rhan ddiweddaf
o'i oes, er pan eneiniwyd Jehu, yr hyn oedd
45 flynyddau cyn i Joas ddechreu teyrnasu,

nid ydym yn cael crybwylliad am dano ef na'i

weithrcdoedd, nes y cawn ef yma ar ei wely
angau ; ond diamau iddo ef barhau yn ffydd-

lon yn ei waith hyd y diwedd. A Joas bren-

in Israel a ddaeth i wacrcd ato ef—o'i balas

brenhinol i d y profl'wyd ; ac a wylodd ar
ei wyneb ef—oddiar yr ystyriacth y byddai ei

farwolaeth cf yn golled fawr i'r hoíl wlad ; ac
a ddywcdodd—yr uu geiriau ag addywedasai
Eliscus ei hun ar ymadawiad Elias, y rhai yr
yuiddengys eu bod wedi dyfod yn ddiareb ar

farwolaeth dyn da byth wedi liyuy. Ofy
nhad, fy nhad ! ccrhyd Israel, a'ifarchog-
ion !—yr hwn wyt yn well i LsraeL trwy dy
weddiau a'th gynglíorion, na Uawer o gerbycl-

au a mardiogion rhví"el: gwel ar pen. ii.

12.

A(]n. 15. (Jyiiicrfwa asaethau] larddang-

os ei ryfeloedd ef â'r Syriaid, a'i fuddugol-

iueth arnynt. Yr oedd y cyfryw gan tìlwyr

Joas, y rhai a ddaethcnt gydag ef yu warch-

awdlu iddo.
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ef, Cymer fwa a saetlaan. A efo a
gymerth fwa a saethaii.

16 Ac efe a ddywedodd wrth fren-

in Israel, Dod dy law ar y bwa.
Ac efe a roddodd ei law : ac Eliseus

a osododd ei ddwylaw ar ddwylaw
y brenin.

17 Ac efe a ddywedodd, Agor y
ffenestr tua'r dwyrain. Yntau a'^

hagorodd. Yna y dywedodd Elise-

us, Saetha. Ac efe a saethodd,

Dywedodd yntau, Saeth ymwared
yr Arglwydd, a saeth ymwared rhag
S^TÌa ; a thi a darewi y Syriaid yn
Aphec, nes eu difa hwynt.

18 Hefyd efe a ddywedodd, Cy-
mer y saethau. Ac efe a'ti cymer-
odd. Ac efe a ddywedodd wrth
frenin Israel, Taro y ddaear. Ac
efe a darawodd dair gwaith, ac a

beidiodd.

19 A gr Duw a ddigiodd wrtho
ef, ac a ddywedodd, Èylesit daro
bump neu chwech o weithiau, yna
y tarawsit Syria nes ei difa : ac yn
awr tair gwaith y tarewi Syria.
20 ^ Ac ETiseus a fu farw, a hwy

a'i claddasant ef. A minteioedd o'r

Moabiaid a ddaethant i'r wlad y
flwyddyn hòno.

21 A phan oeddynt hwy yn claddu
gr, wele, hwy a ganfuant dorf, ac
a fwriasant y g\vr i feddrod Eliseus.
A phan aeth y gr i lawr a chy-
ffwrdd âg esgyrn Eliseus, efe a
ddadebrodd, ac a gyfododd ar ei

draed.
22 ^ A Hazael brenin Syria a

orthrymodd Israel holl ddyddiau
Joachaz.

23 A'r Arglwydd a drugarhaodd
wrthynt hwy, ac a dosturiodd wrth-

Adn. 16. Dod dy law ar y hiva\ Ei law

aswy ar ganol y bwa, dros y rhigol lle y gor-

weddai y saeth, tra yr oedd ei law ddeau ar y
llinyn wrth fôn y saeth, fel yr arferai wneyd
wrth saethu. Ac Eliseus a osododd ei ddwy-
law ar ddwylaio y hrenin—i arwyddo, er mai
Joas oedd i dynu y bwa yn y rhyfel, eto mai
yr Arglwydd. yr hwn a gynrychiolid gan y
profiFwyd, oedd i beri y fuddugoliaeth.

Adn. 17. Agor y ffenestr tuaW dwyrain\
Sef tua'r wlad tuhwnt i'r lorddonen, yr hon a

gymerasai y Syriaid oddiar Israel, pen. x. 33.

Saetha—yn ol yr hen arferiad o daflu saeth

neu waewífon i wlad cyn dechreu ymosod arni

:

gwel Just. llyfr ii., a Virg. j^neid, llyfr ix.

Uin. 51. Saeth ymwared yr Arglwydd—neu
arwydd o'r ymwared a ddyry yr Arglwydd i

ti o law y Syriaid. A thi a darewi y Syriaid
yn Aphec—Ue yr ymwersyllent yn erbyn Is-

rael. Ond myn rhai ei ddarUen, 'fel yn Aphec
:'

gwel 1 Bren. xx. 26, &c.

Adn. 18. Cymer y saethau] Sef rhai ereiU

ag oeddynt yn y caweU. Taro y ddaear—

â

saeth oddiar y bwa. Fel yr oedd yr arwydd
blaenaf yn arddangos ei fuddugoHaeth, feUy yr
oedd yr ail arwydd hwn yn arddangos nifer ei

fuddugoUaethau. Ac eýe a darawodd dair
gwaith—y mae yn debyg i'r profifwyd beri

iddo saethu tua'r ddaear amrai weithiau, fel

arwydd o amrai fuddugoliaethau ; ac mewn
ufydd-dod iddo efe a wnaeth hyny dair gwaith
yn olynol ; ac a heidiodd—am ei fod yn
meddwl fod hyny yn ddigon, neu am y tybiai

fod peth fel hyn yn chware rhy isel a phlent-
ynaidd iddo ef.fel brenin.

Adn. 19. A gwr Duw a ddigiodd wrtho ef]

Am iddo naill ai dirmygu yr arwydd, neu
ynte feddwl fod yn anmhosibl iddo luosogi ei

fuddugoHaethau ar fyddin morrymus ag eiddo

y Syriaid. Dylesit daro bump neu chwech
o weithiau—i arwyddo y cawsit bump neu
chwech fuddugoHaethau ar y Synaid,yr hyn
a fuasai yn eu dyfetha yn hoUol ; ac yn awr

tair gwaith y tarewi Syria—ac feUy yr
gwnaeth, adn. 25. Tybia rhai mai o'r Ar-
glwydd y bu na tharawodd Joas ond tair

gwaith, am mai tair buddugoHaeth a fwriadai
efe iddo ; ac na ddigiodd Duw wrtho, er i

EHseus wneuthur.
Adn. 20. Ac Eliseus a fu fario] Yn fuan

ar ol i Joas fyned oddiwrtho ; a hwy a'i

claddasant ef—onà odid yn Samaria ; er y
tybia rhai mai yn m\Tiydd Carmel, neu yn
meddrod ei dadau tuhwnt i'r lorddonèn,
1 Bren. xix. 19. A minteioedd y 3[oahiaid
a ddaethant i'r lolad—i'w hanriieithio hi, y
üwyddyn hòno—yn fuan ar ol claddu EHseus.
Ádn. 21. Acfel yr oeddynt hy yn cìaddu

gwr] Fel yr oedd rhai o Israel yn myned â
rhyw r i'w gladdu, a chyn eu dyfod i'r fan
Ue y b'WTÌadent ei gladdu • wele, h^oy a gan-
fuant dorf—o'r Moabiaid uchod yn dyfod i

yspeiHo y wlad ; ac a fioriasant y 'gwr i

feddrod Eliseus—yr hwn oedd }ti dygwvdd
bod yn y fan Ue yr oeddjTit pan gwelsant y
Moabiaid : symudasant ryw gareg, neu agoras-
ant ryw ddrws, i oUwng y corflp i lawT at gorff

y proffwyd, fel ag i aUu dianc rhag v Moab-
iaid. A phan aeth ygwr i lawr, a chyfiordd
âg esgyrn Eliseus—hyny yw, cyn gynted ag
y cyffyrddodd corff y gr â chorffy proflF\\-yd

;

efe a ddadehrodd—adfywiodd y gr, cododd
ar ei draed yn ngwaelod y bedd, a cherddodd
aUan yn ddiamau ; canys nid oeddid yn
claddu mewn eirch yn y wlad hòno, eithr
mewn amdo yn unig. Eifeithiwyd y wyrth
hon, nid gan esgyrn y proflFwyd, ònd "gan'aUu
Duw, yr h^ra a ewyÙysiai trwy hyn, (1) An-
rhydeddu y profiFwyd santaidd h^rnw

; (2) Sel-
io a chadamhau ei athrawiaeth a'i broflFwvd-
oHaethau ef ; ac, (3) Gadamhau ffydd Joas a'r
IsraeHaid yn yr addewidion a roddasai efe
iddATit Iwyddiant }ti erbyn y Syriaid.
Ààn.2%noll ddyddiauJoachàz] SefvrhoU

ddyddiau ag y bu ef yn teyrnasu ei hunan
cyn gosod ei fab i gyd-'deyrnasu âg ef, adn. 3.
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ynt hwy, ac a drôdd atynt hwy, er

mwyn ei gyfammod âg Abraham,
Isaac, a Japob, ac ni fynai eu di-

nystrio hwynt, ac ni fwriodd efe

hwynt allan o'i olwg byd yn hyn.

24 Felly B[azael brenin Syria a

fu farw ; a Benhadad ei fab a dcyrn-

asodd yn ei le ef.

25 Á Joas mab Joachaz a ennill-

odd yn eu hol o law Benhadad mab
IIazael, y dinasoedd a ddygasai efe

o law Joachaz ei dad ef mewn rhy-

fel : Joas a'i tarawodd ef dair

gwaith, ac a ddyg adref ddinasoedd
Israel.

PENNOD XIV.

\71Sr yr ail flwyddyn i Joas mab Jo-
J- achaz brenin Israel y teyrnasodd
Amasiah mab Joas brenin Juda.

2 Mab pum mlwydd ar hugain

Adn. 23. AW ArgUoydd a drugarliaodd

rthynt hioy] Er éu bod yn ymlynu wrth

addoíiad y lloi aur ; ac a dosturiodd lorthynt

—wíû\ weled eu liadfyd a'u caledi ; ac a drôdd

atynt—i'w g-waredu; er mioyn cigyfammod—
â'ù tadau, yr hwn, er ei wneuthur lawer o oes-

oedd yn oí, a'i dori yn barhaus gan eu hil-

iogaeth, eto a íròfid yn drugarog gan Dduw o

hyd er daioni iddynt ; acrd fynaieu dinystr-

iò hioynt—o herydd ei gyfammod â'u tad-

au, a'i hoffder i drugarhau ; ac ni fwriodd efe

hynt allan d'i olwy—o wladCanaan, i'rhon

vr óedd proscnoldeb neillduol Duw, a'i addoliad

edmygol ef, yn awr yn gyfyngedig ; hydyn
fjynl—er iddynt wedi hyny gael eu caetligludo

ailan o honi am eu pochodau cildyn.

Adn. 24. Felly TJazael hrenin Syria afu
farw] Ar ol ei holl greulondeb tuag at Israel

;

'a Benhadad ei fah a dcyrnasodd yn ei le ef

Benhadad oedd enw y brenin a laddwyd gan

Ha/.ael ; ac y mae yn debyg iddo roddi yr enw
hwn'ar ei'fab cyn ei ìadd ef, o barch i'w

frenin.

Adn. 25. A Joas mnh Joachaz aennillodd

yn eu hol o law Benhadad\ Y dinasoedd

'hyny tuhwnt i'r lorddonen, y rhai a gymeras-

aí 01 dad cf oddiar y ddau Iwytl» a hanncr, pen.

X. 33. Joas a"i laraiooddef dair fpoaith—yn

ol rhagfynegiad Eliseus, ad'n. 19. Er nad oes

genym íianes am y brwydrau hyn, eto y mao

yn eglur i'r Syriàid gacl eu gorchfygu, tnvy

i Joas ennill di'naaoedd Israel o'u Uaw hwynt.

PEN. XTV. Adn. 1. Yn yr ail poyddyni
Joas] íjan i dad Joas bronin IsraoÌ furw tua'r

un amhcr âthad Ama.siah brenin Juda, rliaid

fod livn vn cyfcjrio at yr ail flwyddyn o gyd-

dcyrnasiâd Joaa â'i dad : gwel ar pen. xiii.

1,10.
Adn. 2. Naw mlynedd ar hu(iam y teyrn-

asodd efc yn Jenisalcm] Sef 14 o flynydd-
í5'28

oedd efe pan aeth yn frenin, a naw
mlynedd ar hugain y teyrnasodd efe

yn Jerusalem: acenweifam eîoedd
Joadan o Jerusalem.

3 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
union yn ngolwg yr Arglwydd, eto

nid fel Dafydd ei dad ; ond efe a
wnaeth yn ol yr hyn oll a wnaethai
Joas ei dad ef.

4 Er hyny ni thynwyd ymaith yr
uchelfeydd : y bobl oedd eto yn
aberthu ac yn arogldarthu yn yr
uchelfeydd.

5 A phan sicrhawyd ei deyrnas
yn ei la,w ef, efe a laddodd ei weis-
ion y rhai a laddasent y brenin ei

dad ef.

6 Ond ni laddodd efc feibion y
lleiddiaid ; fel y mae yn ysgrifen-
edig yn llyfr cyfraith Moses, yn yr
hony gorchymynasai yr Arglwydd,
gan ddywedyd, Na ladder y tadau

oedd ar unwaith â Joas brenin Israeî, a 15
mlynedd ar ei ol ef, fel y dywedir yn adn. 17 ;

ac enw eifam cf oedd Joadan o Jerusalem—
yr hon a elwir Jehoadan, 2 Cron. xxv. 1.

Adn. 3. Acefcaionaethyr hynoeddunion
yn ngolwg yr Arglwydd] Yn nechre ei

deyrnasiad ; eto nidfel Dafydd ei dad—nid

yn yr un ysbryd o ffydd a dyhewyd, na chyda'r

un cywirdeb, peuderfyniad, a pharhad : ond
efe a wnaeth yn ol yr hyn oll a. wnaethai
Joas ei dad—yr hwn am amser a wasanaeth •

odd Dduw yn iawn, ac wedi hyny a syrthiodd

i eilunaddoliaeth ; ac felly y gwnaeth Amas-
iah : gwel ar 2 Cron. xxiv. Í8, a xxv. 14.

Adn. 4. Er hyny ni thymoyd ymaith yr
uchelfeydd] Gwel ar pon. xii. 3.

Adn. 5. Aphun sicrhawyd ci deyrnasyn
ei law ef\ Wedi iddo ennill serch y bobl trwv
ou llywodraethu yn dda, a thyngu o bawb
ffyddiondob iddo ef ; efe a laddodd ei weis-

ion—cyhuddodd hwynt o lofruddio Joas ei

dad, profwyd hwynt yn ouog mown llys barn,

a rhoddwyd hwynt i farwolaeth yn ol eu
haeddiant. Ymddengys fod y dynion dryg-

ionus hyny, Jozachar a Jozahad, mewn
owyddau yn y llvs, ac yn moddu rryn lawer

o ddylanwad, fol ng y buasai yn beryglus i

Amasiah cu cospi hwynt yn gynt, yn onwod-
ig drwy fod ci dad of wodi myned yn ffîaidd

)'n ngolwg y bobl ar gyfrif ei oilunaddoliaeth,

a'i lofruddiad o ofFciiiad a ])hroffw'}'tl yr Ar-
glwydd: gwel ar 2 Cron. xxiv. 21—2G.

Adn. 6. Ond ni laddodd efe feihion y
lleiddiaid] Yr hyn oodd >n brawf o'i dyner-
wch cf, a'i ofal nianwl i ddylyn cyfìawnder, a
chadw cyfraith Dduw, er y gallai ofni y buasai

i'r rliai hyn rywbryd ddial gwaed ou todau ar

ei bcn ef ; fei y mae yn yagrifeìiedig—gwel
ar Dcut. xxiv. 10.

Adn. *J. Ac dfe a darawodd o'r Edomiäid]
Gwel y rhyfeí hon yn cael ei jjadrodd yn
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dros y meibion, ac na ladder y meib-
ion dros y tadau ; ond lladder pob
un am ei bechod ei hun.
7 Efe a dara^vodd o'r Edomiaid,

yn nyffryn yr halen, ddeng mil, ac

a enniUodd y graig mewn rhyfel,

ac a alwodd ei heuw Joctheel, hyd
y dydd hwn.

8 ^y Yna Amasiah a anfonodd gen-
adau ai Joas mab Joachaz, mab
Jehu brenin Israel, gan ddywedyd,
Tyred. gwelwn wyneb ein gilydd.

9 A Joas brenin Israel a anfonodd
at Amasiah brenin Juda, gan ddy-
wedyd, Yr ysgellyn yn Libanus a

anfonodd at y gedrwydden yn Li-

banus, gan ddywedyd, Dyro dy
ferch i'm mab i yn wraig. A bwyst-

fanylach yn 2 Cron. xxv. 5—13 ; yn nyffryn
yr 'halen—yn ngwlad Edom ; ddeng mil—

y

rhai a laddodd efe, heblaw deng mij ereiU a

ddaliwyd gauddo yn fyw, ac a fwriwyd i lawr

o ben y graig ; ac a ennülodd y graig—Saes.

Selah, prifddinas yr Edomiaid yn Arabia
Gai-egog ; ac a alwodd ei henw Joctheel—yr

hyn a arwydda 'utydd-dod i Dduw,' mewn
cfeiriad at ei ufydd-dod ef i orchymyn Duw
fe allai, yr hwn a barodd iddo droi byddin Is-

raelyn ol, (2 Cron. xxv. 7—10,) aci gydnabod
mai am yr ufydd-dod hwnw y rhoisai Duw y
fuddugoliaeth hon iddo ef.

Adn. 8. Yna Amasiah a anfonoddgenad-
au at Joas} I'w herio ef î ryfel. edi i

Amasiah droi byddin Israel adref, fel y syl-

wyd uchod, hwy a ddigiasant yn ddirfawr,

rhuthrasant ar ddinasoedd Juda, lladdasant

dair mil o'r trigolion, ac ysglyfaethasant an-

rhaith fawr, 2 Cron. xxv. Ì3 ; ac wedi i Am-
asiah ddychwelyd o ladd yr Edomiaid, ac yn
chwyddedigo herw}ddei Iwyddiant, efe a an-

fonodd her i Joas ymladd âg ef, fel y cai efe

gyfle i ddial y sarhad a wnaethai milwyr Joas

yn ninasoedd Juda. Tyred, gwehun wyneb
ein gilydd—nid mewn heddwch, ond i ym-
ladd ; nid hwy iU dau yn unig, ond eu milwyr
bob tu ar faes y gwaed.

Adn. 9. A Joas brenin Israel a anfonodd
at Amasiah brenin Juda] Ond odid gyda
chenadau Amasiah, ar eu dychweliad oddi-

wrth Joas at eu meistr. Yr ysgellyn yn Li-

banus a anfonodd aty gedrwydden yn L/iban-

us—yn y genadwri ddammegol hon c^'dmharai

Joas Amasiah i ysgellyn gwael, er ei ddir-

mygu, ac i ddangos nad oedd efe yn ei ofni

mwy na draenen ; a chydmharai ei hun i

gedrwydden fawr, gref, a brigog ; ac arwyddai
nad oedd Amasiah, o'i gydmharu âg ef, ddim
mwy nag ysgellyn o'i gydmharu â chedrwydd-
en. Dyro dy ferch i'm mab i yn wraig—fel

pe dywedasai, Pe buasit yn gofyn am heddwch
a chyfeill^arwch â mi, dirmygaswn di fel un
gymaint islaw i mi ag yw ysgellyn islaw cedr-

wydden ; a pha faint mwy felly yn awr, pan

yr wyt yn danfon her i ymladd yn y fath fodd

3 u

fil y maes yr hwn oedd yn Libanus
a dramwyodd ac a sathrodd yr ys-
gellyn.

10 Gan daro y tarewaist yr
Edomiaid, am hyny dy galon a'th

falchîodd : ymffrostia, ac eistedd yn
dy d : canys i ba beth yr ymyri
i'th ddrwg dy hun, fel y syrthit ti,

a Juda gyda thi ?

11 Ond ni wrandawai Amasiah.
Am hyny Joas brenin Israel a aeth
i íyny, a hwy a welsant wynebau eu
gilydd, efe ac Amasiah brenin Juda,
yn Bethsemes, yr hon sydd yn Juda.

12 A Juda a darawyd o flaen Is-

rael ; a hwy a ffoisant bawb i'w
pebyll.

13 A Joas brenin Israel a ddal-

balch a chwyddedig ! A bwystfíl y maes—a
sathrodd yr ysgellyn—a thyna ddiwedd ar yr
ysgellyn uchelfrydig, ac ar ei gynygiad o ym-
gyfathrachu â'r gedrwydden. Y meddwl yw,

y gorchfygai Joas Amasiah a'i fyddin, cyn
hawdded ag y sathrai bwystfil y maes ysgell-

yn gwan. Ond tybia rhai mai ystyr y geir-

iau, ' Dyro fy ferch i'm mab i ya wraig,' yw,
Boed i nifyned yn nghyd i ymladd ; ond ei

fod yn gosod y gwaith gwaedlyd a dinystriol

hwnw allan mewn iaith foesgar neu esmwyth,
fel y gwnaethai Amasiah yn adn. 8, ac Abner
yn 2 Sam. ii. 14 : neu boed i'th deymas di a'm
teyrnas inau gael eu huno dan un brenin, fel

yr oeddynt ar y cyntaf ; a bydded i ni bender-
fynu, trwy ryfel benodedig, pa un ai ti ynte fi

fydd y brenin hwnw.
Adn. 10. Gan daro y tarewaist yr Edom-

iaid] Corff o wÿr egwan, anfedrus, a diarfog
;

am hyny dy galon á'thfalch'iodd—gan fedd-
wl y medri gario y cwbl o'th flaen, neu ddar-
ostwng holl fyddinoedd cryfion Israel yr un
mor hawdd. Ymffrostia, ac eistedd yn 'dy d
—ymorfoledda yn dy fuddugoliaeth ar yr Ed-
omiaid gartref yn mhlith dy gyfeiUion, yn lle

herio ereill i ymladd â thi : canys i ba beth
yr ymyri i'th ddrwg dy hun—fel ag i goUi dy
fywyd dy hun, a bywyd dy filwyr hefyd ? Fel
hyn yr oedd atebiad Joas ya. lìawn mor dra-

hau3 a chenadwTÌ Amasiah, ac yn ddirmyg o'r

mwyaf ar d Dafydd a theyrnas Juda.

Adn. 11. Ond ni wrandawai Amasiah]
'Canys oddiwrth Dduw yr oedd hyny,' i'w
gospi'efam eieilunaddoliaethgwarthus,2 Cron.
XXV. 14, 20. Am hyny Joas brenin Israel a
aeth ifyny—i wlad ei elynion, sef i Beth-
semes yn llwyth Juda, i'w gwahaniaethu oddi-
wrth leoedd o'r un enw yn Issacar a Naphtali

;

a hxoy a welsant ìoynebau eu gilydd—ar faos

y gwaed, yn ol yr heriad yn adn. 8.

Adn. 12. A Juda a daratoyd o flaen Is •

rael] Dywed Josephus iddynt gael eu taro â,

dychryn yn y fan, nes y fibisantbawb i'w car-

tref cyn iddynt ddechreu ymladd, gan adael
eu brenin ar ol i drugaredd ei elynion. Y mae
yn debvg nad oeddvnt yn foddloii i'r achos o'r
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iodd Amasiah brenin Juda, mab
Joas, mab Ahaziah, yn Bethsemes,
ac a ddaeth i Jerusalem, ac a dor-

odd i lawr fur Jerusalem, o borth
Ephraim hyd borth y gongl, bedwar
can cufydd.

14 Ac efe a gymerth yr holl aur
a'r arian, a'r holl lestri a'r a gafwyd
yn nh yr Arglwydd, ac yn nhrys-
orau t y brenin, a gwystlon, ac a
ddychwelodd i Samaria.

15 ^ A'r rhan arall o hanes Joas,

yr hyn a wnaeth efe, a'i gadernid,
ac fel yr ymladdodd efe âg Amasiah
brenin Juda, onid ydynt hwy yn
ysgrifenedig yii llyfr cronicl bren-
hinoedd Israel ?

16 A Joas a hunodd gyda'i dadau,
ac a gladdwyd yn Samaria gyda
brenhinoedd Israel ; a Jeroboam ei

fab a deyrnasodd yn ei le ef.

17 V Ac -âniasiah mab Joas bren-

cweryl, a'u bod wedi digaloni o herwydd ei-

lunaddoliaeth eu brenin, ac iddynt gael eu
taro gan Dduw âg ysbryd ofn.

Adn. 13. A Joas brenin Israel a ddaliodd
Amasiah] Yn garcharor rhyfel ; ond ni ladd-

wyd ef y pryd hyn, canys dywedir iddo oroesi

Joas bymtheg mlynedd, adn. 17 ; ac a ddaeth
i Jerusalem—ac Amasiah gydag ef, 2 Cron.

XXV. 23 ; ac a dorodd i lawr fur Jerusalem
—er gwanychu y ddinas, fel na allai y trigol-

ion eu hamddiffyn eu hunain ynddi ; hedwar
can cufydd—neu oddeutu 200 o latheni. Dy-
wed Josephus i Joas farchogaeth yn ei gerbyd
i'r ddinas trwy y bwlch hwn, mewn íFordd o

fuddugoliaeth.

Adn. 14. Ac efe a gymerth yr holl aur,

Sçc.'] Efe a yspeiliodd Jerusalem, ac a ddygodd
ymaith bob peth gwerthfawr od yr Arglwydd,
ac drysorau t y brenin; a gwysilon—
meddylir i Amasiah roddi rhai o'i bendefigion,

neu rywrai o'i deubi ei hun, yn wystlon am
ei ryddid, neu i fechni'o na chodai efe mwyach
i aflonyddu brenin Israel ; ac a ddychwelodd
i Samaria—hcb geisio meddiannu teyrnas

Juda, yr hon y tybiai nas gallai ei chadw yn
ei fcddiant, trwy fod ganddo gymaint i'w

wneyd â'r Syriaid, ei elynion parhaus; a di-

amau fod Duw yn tueddu ei galon ef i hyny,

fel V gallai gyflawni ei addewid i Dafydd a'i

d.'
Adn. 15. Llyfr cronicl hrenhinoedd Is-

rael] íiwcl ar l" Brcn. xiv. 19.

Adn. 16. A Joas a hunodd gydaH dadau]

Gwel ar pen. xiii. 9 ; a Jerohoam eifab—yr

h\vTi oedd y trydydd o'r pedair ccnhedlaeth

addawediíí i eLstedd ar orseddfainc Israel, pen.

X. 30.
' Adn. 17. Bymtheg mlynedd] Gwel ar

adn. 2. •

Adn. 18. Llyfr cronicl brenhinoeddJuda]

üwcl ar 1 Bren. xiv. 19, 29.

Adn. 19. Ond hwy ajrad-fwriadasantyn

in Juda a fu fyw ar ol marwolaeth
Joas mab Joachaz brenin Israel

bymtheg mlynedd.
18 A'r rhan arall o hanes Amas-

iah, onid ydynt hwy yn ysgrifen-
edig yn llyfr eronicl brenhinoedd
Juda?

19 Ond hwy a frad-fwriadasant
yn ei erbyn ef yn Jerusalem ; ac efe

a ífôdd i Lachis : eto hwy a anfon-
asant ar ei ol ef i Lachis, ac a'i

lladdasant ef ynò.
20 A hwy a'i dygasant ef ar feirch,

a.c efe a gladdwyd yn Jerusalem
gyda'i dadau, yn ninas Dafydd.

21 ^ A holl bobl Juda a gymer-
asant Azariah, (ac yntau yn fab un
mlwydd ar bymtheg,) ac a'i hurdd-
asant ef yn frenin yn lle Amasiah
ei dad.
22 Efe a adeiladodd Elath, ac

a'i rhoddodd hi drachefn i Juda, ar

ei erhyn efyn Jerusalem] Sef rhieni y plant

a roddasai Amasiah yn wystlon i Joas brenin
Israel fe allai : gwel ar adn. 14. Yr oedd hyn,
yn nghyda'i falchder, a'i faeddiad gan Joas, ac

yn enwedig ei eilunaddoliaeth, (2 Cron. xxv.

14,) wedi ei wneuthur ef yn dra anmhoblog-
aidd yn Jerusalem ; fel ag yr oedd, am y rhan
fwyaf o'r pymtheng ml^Tiedd diweddaf o'i oes,

yn cael ei gasâu a'i ofidio yn barhaus gan ei

ddeiliaid ei hun. Ac efe a ffôdd i Lachis—
dinas yn Uwyth Juda, ar gyffiniau gwlad y
Philistiaid, oddeutu 22 o filldiroedd yn ddeau-
orllewinol o Jerusalem ; ac a'i lladdasant ef
yno—yn ddiatreg ar ol iddo fíbi yno, fel y mae
yn naturiol meddwl ; er y tybia rhai iddo fyw
yno am 12 mlynedd ar ol ííoi o Jerusalem.

Adn. 20. A hwy a'i dygasant ef arfeirch}
Sef ' gyda meirch,' neu mewn elor-gerbyd a
lusgid gan feirch ; ac efe a gladdwyd yn
Jerusalem—canys nid oedd cynddarodd ei

wrthwynebwyr yn ymestyn tuliwnt i'w farw-

olaeth ef, nac yn gwahardd iddo gladdedigaeth

gyda'i henafiaid.

Adn. 21. A holl hohl Jiida a gymerasant
Azariah] I ddangos fod eu hymíyniad hwy
wrth d Dafydd o hyd, ac nad oedd eu cweryl

hwy ond yn erbyn Amasìah yn unig, am ei

ddrwg personol ef. Gelwir Azariah yn Uzziah
yn pen. xv. 13, 30, 32, 34, a 2 Cron. xxvi. 1.

Y mae y ddau enw yn meddwl bron yr un
peth : Azariah— * cymhorth yr Arglwydd ;'

Uzziah— • nerth yr Arglwydd.* Ac a'ihurdd-
asant efynfrenin—ond dylid sylwi na wnaed
hyn hyd ddcuddeng mlynedd ar ol marwol-
aoth ei dad. Bu Amasiah farw yn y 15fed

ftwyddyn i Jeroboam, fel y gwelwn wrth gyd-
mharu adn. 23 gyda'r adnodau blaenorol

;

eithr ni ddechreuodd Azariah deymasu hyd y
27ain i Jeroboam, pen. xv. 1 ; canys nid oedd
efe ond 4 blwydd oed ar farwolaeth ei dad

:

felly bu llywodraoth Jnda yn nwylaw rhag-

lawiaid am dduuddeng mlynedd, uei y doeth
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ol huno o'r brenin gyda'i dadau.

23 ^ Yn y bymthegfed flwyddyn
i Amasiah mab ^Joas brenin Juda

y teyrnasodd Jeroboam mab Joas

brenin Israel yn Samaria ; un mlyn-
edd a deugain y teyrnasodd efe.

24 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd

ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd : ni

chiliodd efe oddiwrth holl bechod-

au Jeroboam mab ÎSTebat, yr hwn a

wnaeth i Israel bechu.
25 Efe a ddyg adref derfyn Is-

rael o'r lle yr eir i mewn i Hamath
hyd fôr y rhos, yn ol gair Arglwydd
Dduw Israel, yr hwn a lefarasai efe

trwy law ei was Jonah mab Amittai

y proffwyd, yr hwn oedd o Gath-
Hepher.

26 Cauys yr Arglwydd a welodd
gystudd Israel yn flin iawn : canys
nid oedd neh gwarchäedig, na neh

wedi ei adael, na chynorthwydd i

Israel.

27 Ac ni lefarasai yr Arglwydd

efe yn 16 mlwydd oed, fel y dywedir yma.
Adn; 22. Efe a adeiladodd Elath] Neu

a'i badgyweiriodd ; canys yr oedd wedi ei had-

eiladu o'r blaen, ])eut. ii. 8 ; ac a'i rhoddodd
hi drachefn i Jwc?a—oddiwrth ba un y gwrth-

droasai gyda'r rhan arall o Edom, yn mha
wlad y gorweddai, ar fin y môr coch, 1 Bren.

ix. 26; ar ol huno o'r brenin—Amasiah. Yr
ystyr yw, na ddarfu i Amasiah orphen gorch-

íygn Edom, ond gadawodd ran o'r gwaith i

Azariah ei gwblhau.
Adn. 23. Yn y hymthegfed fiioyddyn i

Araasiah, êçc'] Felly bu Jeroboam brenin Ts -

rael yn cyd-deyrnasu âg Amasiah brenin Juda
oddeutu 14 o flynyddoedd, adn. 2.

Adn. 24. Ac efe a wnaeth yr hyn oedd

ddru'yl Sefglynu yn addoliad y Uoi aur, y
rhai a wnaethai Jeroboam y cyntaf : gwel ar

1 Bren. xii. 28, &c.

Adn. 25. Ac efe a ddyg adref derfyn Is-

raeT\ Neu a adferodd y dinasoedd hyny a

ddygesid oddiar Israel gan y Syriaid o du y
dwyrain i'r lorddonen ; o'r íle yr eir i mewn
i Jlamath—yn nherfyn gogleddol g\\lad Ca-

naan; hyd fôr y rhos—neu y môr marw, yn
nherfyn deiieuol gwlad Canaan ;

yn ol gair

Arglwydd Dduw Israel—yn nghylch budd-

ugolia3thau Jeroboam, yr hwn a draethodd efe

trwy y proífwyd Jonah, awdwr y Uyfr ag sydd
ar ei enw ef ; yr hwnoedd o Gath-HepJter—
yn llwyth Zabulon, yn ngwlad Galilea. Haer-
ai yr luddewon ' na chododd un proffwyd o

Galilea;* ond dyma brawf i'r gwrthwyneb

:

gwel ar loan vii. 52. .Modd bynag, nid yw y
broíFwydoliaeth hon am Iwyddiant a buJdug-
oliaeth Jero])oam wedi ei choffàu ar ddalenau
yr ysgrythyrau santaidd.

Ádn. 26. Canys yr Arglwydd a welodd
gystudd Israel ynflin iawn] Gan orthrymder

y dileai efe enw Israel odditan y
nefoedd : ond efe a'u gwaredodd
hwynt trwy law Jeroboam mabJoas.

28 *![ A'r rhan arall o hanes Je-
roboam, a'r hyn oll a'r a wnaeth
efe, a'i gadernid ef, y modd y rhy-
felodd efe, a'r modd y dyg efe adref
Damascus a Hamath, i Juda yn Is-

rael, onid ydynt hwy yn ysgrifen-

edig yn llyfr cronicl brenhinoedd
Israel

?

29 A Jeroboam a hunodd gyda'i

dadau, se/gyda brenhinoedd Israel;

a Zachariah ei fab a deyrnasodd yn
ei le ef.

PEimOD XY.

YN y seithfed flwyddyn ar hugain i

Jeroboam brenin Israel, y teyrn-

asodd Azariah mab Amasiah brenin
Juda.

2 Mab un mlwydd ar bymtheg
ydoedd efe pan ddechreuodd deyrn-

y Syriaid ac ereill ; canys md oedd neb

gwarchäedig, na neb wedi ei adael—ond y^:

oedd y trigolion wedi eu gwasgaru, a'u dinas -

oedd a'u gwlad o du y dwyrain i'r lorddonen

wedi eu cwbl anrheithio, heb neb i'w cy-

northwyo.
Adn' 27. Ac ni lefarasai yr Arglwyddy

dileaiefe enw Israeí odditan y nefoedd] Nid
oedd efe wedi traethu y bygythiad hwnw eto,

fel y gwnaeth efe ar ol Ìiyn trwy broffwydi

ereiU, Hos. i. 4—9. Ond 'efe a'u gwarcdodd
hwynt trwy law Jeroboam—yr hwn, er cyn-

ddrwg ydoedd, a íu yn offeryn yn llaw Duw i

adenniíl eu terfynau iddynt.

Adn.28. A'rrhan aràll hanes Jeroboam]
Pethau nad ydynt ysgrifeuedig yn yr ysgryth-

yrau santaidd; a'r modd y 'dyg efe adref
Damascus a Ilamath—y rhai a enniUwyd
oddiar y Syriaid gan Dafydd a Solomon, ac a

ddygwyd 'drachefn oddiar Israel neu Juda
gan y Syriaid, ond a ennillwyd yn ol eilwaith

gan Jeròboam; onid ydynt hwy yn ysgrifen-

edig—mewn liawn lianes; yn llyfr cronicl

brenhinoedd Israel ?—gwel ar í Breu. xiv.

19. Yn ol y Saesonaeg, a rhai Beiblau Cym-
reig, yr oedd Damascus a Hamath yn perthyn

i "Juda ar ol y fuddugoliaeth gyntaf gan Da-

fydd a Solomon ; ond ar ol buddugoliaetli Je-

r'oboam, rhoddwyd hwynt i Israel.

Adn. 29. A Jeroboam a hunodd gyda'i

dadau] A fu farw fel ei dadau o'i flaen ; a

Zachariah eifah a deyrnasoddyn ci le ef—
am chwe mis yn unig. Efe oedd yr olaf o

liiHogaeth Jehu i'r rhai yr addawyd yr orsedd

:

gwel pen. x. 30.

PEN. XV. Adn. 1, 2. Yn y teithfed

flwyddyn ar hugain, <S'c-] Gwel ar peu. xiv.

21.
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asu, a deuddeng mlynedd a deugain
y teyrnasodd ©ife yn Jerusalem ; ac
enw ei fam oedd Jecholiah o Jeru-
salem.

3 A.C efe a wnaeth yr hyn oedd
union yn ngolwg yr Arglwydd, yn
ol yr hyn oll a wnelsai Amasiah ei

dad ef

;

4 Oiid na thynwyd ymaith yr uch-
elfeydd : y bobl oedd eto yn aberthu
ac yn arogldarthu yn yr uchelfeydd.

5 ^ A'r Arglwydd a darawodd y
brenin, fel y bu efe wahanglsvyfus
hyd ddydd.ei farwolaeth, ac y trig-

odd mewn t o'r neilldu : a Jotham
mab y brenin oedd ar y t yn barnu
pobl y wlad.

6 A'r rhan arall o hanes Azariah,
a'r hyn oU a wnaeth efe, onid ydynt
hwy yn ysgrifenedig yn llyfr cron-
icl brenhinoedd Juda ?

7 Ac Azariah a hunodd gyda'i
dadau, a chladdasant ef gyda'i dad-
au yn ninas Dafydd ; a Jotham ei

fab a deyrnasodd yn ei le ef.

8 ^[ Yn y drydedd flwyddyn ar
bymtheg ar hugain i Azariah bren-

Adn. 3, 4. Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
union, Sçc.] Gwel ar pen. xiv. 3, 4.

Adn. 5. A'r Arglwydd a darawodd y
brenin] A'r gwahangíwyf, yn gosp am ei bech
od ;

gwel ar 2 Cron. xxvi. 16—21 ; trigodd

mewn t o'r neilldu—yn ol cyfraith Brenin y
brenhinoedd, (Lef. xiii. 4G,) yr hon sydd yn
rhwymo brcnhinoedd yn gystal a'u deiliaid

;

a Jotham mah y brenin oeddary t—yr oedd
ef yn byw yn y palas, ac yn trin hoU achosion

y llys a'r deyrnas, gan lywodraethu yn enw ei

dad, fel oi raglaw ef, hyd ddydd ei farwolaeth,

yr hyn ond odid oedd bedair blynedd, adn. 30.

Adn. G. Llyfr cronicl brenhinoedd Juda]
Gwel ar 1 Brén. xiv. 19, 29.

Adn. 7- A chladdasant ef gyda'i dadau]
Nid yn meddrod y brenhinoedd, am ei fod yn
walianglwyfus ; ond yn yr un maes a hwythau

:

gwel ar 2 Cron. xxvi. 23.

Adn. 8. Yn y drydedd jlwyddyn ur bym-
theg ar hwjain i Azariah] Yr hyn oedd yn
mhen oddeutu 24 o flynyddau ar ol marw Je-

roboam, fel yr ymddengys wrth gydmharu yr

adnodau blaenorol ; y teyrnasodd Zachariah
mab Jerohoam ar hrael yn Samaria chwe
mÌH—yr oedd yn rhaid iddo gael teyrnasu am
ryw hyd, i gyflawni addewid J)uw i Jehu, pen.

X. 30 ; ond ])aham y bu efe cyhyd ar ol marw-
olaeth ei dad cyndechrou toyrnasu, nid yw yn
oglur : fo allai ei fod ef yn rliy ieuanc pan fu

farw ei dad, a bod anfoddlonrwydd gan y bobl

iddo ar ryw gyfrif arall wedi hyny.
Adn. 9. Ac cfe a wnaclh yr hyn oedd

ddrv)y] Trwy ymlynu mewn oiiunaddoliaoth

fel holl frcnhinoedd iBrael o'i Haon : gwcl ar

poa. X. 29.
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in Juda, y teyrnasodd Zachariah
mab Jeroboam ar Israel yn Samar-
iachwo mis.

9 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd,
megys y gwnaethai ei dadau : ni
thrôdd efe oddiwrth bechodau Je-
roboam mab ISTebat, yr hwn a
wnaei i Israel bechu.

10 A Salum mab Jabes a frad-

fwriadodd yn ei erbyn ef, ac a'i

tarawodd ef gerbron y bobl, ac a'i

lladdodd ef, ac a deyrnasodd yn ei

leef.

11 A'r rhan arall o hanes Zachar-
iah, wele, y mae yn ysgrifenedig yn
llyfr cronicl brenhinoedd Israel.

12 Dyma air ýr Arglwydd, yr hwn
a lefarasai efe wrth Jehu, gan ddy-
wedyd, Meibion y bedwaredd gen-
hedlaeth i ti a eisteddant ar orsedd-
fa Israel. Ac felly y bu.

13 ^ Salum mab Jabes a dde-
chreuodd deyrnasu yn y bedwaredd
flwyddyn ar bymtheg ar hugain i

Uzziah, brenin Juda, a mis cyfan y
teyrnasodd efe yn Samaria.

Adn, 10. A Salum mab Jahes] Sofuno'i
brif dywysogion, yr hwn a wnaethai efe yn
gyfaiU mynwesol iddo, meddai yr luddewon ;

a fradfwriadodd yn ei erhyn ef—i'r dyben i

gael y deyrnas yn ei leef ; ac a'i tarawodd ef
gerhron y hohl—yn gyhoeddus yn eu gwydd
hwynt. L'ichon eu bod oll yn gwybod mai
Zachariah oedd yr olaf o d Jehu i etifeddu

yr orsedd, adn. 12 ; a chan i'r bobl sefyll yn
hir yn erbyn iddo esgyn i'r orsedd, yr oedd yn
dda ganddynt i Salum ei meddiannu hi yn ei

le cf, liyd yn nod trwy foddion annghyfreithlon.

Adn. 11. Llyfr cronicl hrcnhinoedd Is-

rael] Gwel ar 1 13ren. xiv. 19.'

Adn. 12. Dyma air yr Arglydd] Dyma
gyliawniad o hono yn nlieyrnasiad Zachariah,

yr hwn ocdd jn gorplien y bcdwaredd genhodl-

aeth hiliogacth Jehu, i'r rhai yr addawyd y
caent cistedd ar orseddl'ainc Israel, pen. x. 30.

Er i Jehu gael gorchymyn gan Dduw i ddy-
fetha t Ahab ; eto, gan iddo ef wneyd hyny
i foddhau ei uchelgais ei liun, yn fwy nag
mewn ufydd-dod i Dduw, neu er gogoniant

iddo, ac mewn flordd o greulondeb ag ydoedd
dra chroes i'r natur ddwyfol, darfu i Dduw,
cyn gynted ag y cyflriwnodd efo oi addewid i

Jchu, dori yuiaith ei deulu cf, a dial y gwaed
hwnw trwy law tíaluiii, yn ol ei fygythiad

trwy y proíl'wyd :
' Ar fyrdor y diaiaf waed

Je/roel ar d Jehu, ac y gwnaf i trenhiniaeth

t Israol ddarfod,' Mos. i. 4.

Adn. 13. A mis cyfm y íeyrnasodd efe]

Canys anfynych y jìarha y llywodracth hòno

yn hir, yr hou a sylfaenwyd mewn gwaed a

thwyll.

Adn. 14. Canys Menahem] I ddial ar
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14 Canys Menahem mab Gadi a

aetli i fyny o Tirsah, ac a ddaeth i

Samaria, ac a darawodd Salum mab
Jabes yn Samaria, ac a'i lladdodq|.

ef, ac a deyrnasodd yn ei le ef.

15 A'r rhan arall o hanes Salum,
a'i fradwriaeth ef yr hon a frad-

fwriadodd efe, wele hwynt yn ys-

grifenedig yn llyfr cronicl brenhin-
oedd Israel.

16 % Yna Menahem a darawodd
Tiphsah, a'r rhai oll oedcl ynddi, a'i

therfynau, o Tirsah : o herwydd
nad agorasant iddo ef, am hyny y
tarawodd efe hi ; a'i holl wragedd
beichiogion a rwygodd efe.

17 Yn y bedwaredd flwyddyn ar

bymtheg ar hugain i Azariah bren-

in Juda y teyrnasodd Menahem
mab Gadi ar Israel, a deng mlynedd
y teyrnasodd efe yn Samaria.

18 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd : ni

thrôdd efe yn ei holl ddyddiau oddi-

wrth bechodau Jeroboam mab Ne-
bat, yr hwn a wnaeth i Israel bechu.

19 Ä Pulbrenin Assyria a ddaeth
yn erbyn y wlad ; a Menahem a

roddodd i Pul fìl o dalentau arian,
fel y byddai ei law gydag ef, i sicr-
hau y frenhiniaeth yn ei law ef.

20 A Menakem a gododd yr arian
ar Israel, sef ar yr holl rai cedyrn
o allu, ar bob un ddeg sicl a deu-
gain o arian, i'w rhoddi i frenin As-
syria ; felly brenin Assyria a ddy-
chwelodd, ac nid arosodd yno yn y
wlad.

21 % A'r rhan arall o hanes Me-
nahem, a'r hyn oU a wnaeth efe,

onid ydynt hwy yn ysgrifenedig yn
llyfr cronicl brenhinoedd Israel ?

22 A Menahem a hunodd gyda'i
dadau ; a Phecahiah ei fab a deyrn-
asodd yn ei le ef.

23 ^ Yn y ddegfed flwyddyn a
deugain i Azariah brenin Juda, y
teyrnasodd Pecahiah mab Menah-

. em ar Israel yn Samaria, a dwy
flynedd y teyrnasodd efe.

24 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd : ni
thrôdd efe oddiwrth bechodau Je-
roboam mab Nebat, yr hwn a wnaeth
i Israel bechu.

25 A Pecah mab Remaliah ei dy-

Salum am ladd Zachariah, neu wedi ei gy-
nhyrfu a'i wroli gan ei siampl ef, a darawodd
Salum megys y tarawsai yntau ei feistr, ac a
deyrnasodd yn ei le ef. Tirsah—gwel ar

1 Bren. xiv. 17.

Adn. 15. Llyfr cronicl brenhinoedd Is-

rael\ Gwel ar 1 Bren. xiv. 19.

Adn. 16. Yna Menahem a darawodd
Tiphsah] Dinas yn agos i'r Euphrates fel y
meddylir, i'r hon yr aethai efe o Tirsaîi

yn Nghanaan; o heriüydd nad agorasant
iddo ef-—byrth eu dinas, gan ei gydnabod ef
fel brenin gorchfygol ; aH holl wragedd beich-

iogion a rwygodd efe—fel y gailai trwy y
siampl hon o greulondeb ddychrynu y dinas-
oedd ereill i ufydd-dod iddo !

Adn. 17. Deng mlynedd y teyrnasodd efe]
Yr hyn oedd yn yspaid tra hir i r mor
waedlyd.
Adn. 18. Ac efe a wnaeth yr hyn oedd

ddrwg] Efe a chwanegodd addoiiad y lloi aur
at ei greulouderaugwaedlyd, nes yr oedd bren-
hiniaeth Israel yn suddo yn ddyfnach yn bar-
haus mewn pob anfoesoldeb a drygioni byth ar
ol inarwolaeth Eliseus, ac yn addfedu yn gyf-
lym i ddinystr.

Adn. 19. A Pul hrenin Assyria] Dyma y
tro cyntaf i ni glywed am deyrnas Assria ar
ol dyddiau Nimrod, Gen. x. 11. Tybiâ Prid-
eaux mai y Ful hwn oedd tad Sardanapalus,
ac mai efe oedd brenin Ninefe, prifddinas
Assyria, pan yr aeth Jonah i bregethu vno.
A ddacth yn erbyn y wlad—%QÌ gwiad Israel.

A Menahem a roddodd i Pul fil dalentau
arian—yi byn, yn ol £342 3s. 9c. yr un, a

gyraedd i £342,187 lOs. o'n harian ni
; fel y

byddai ei law gydag e/—sef ei allu a'i ddy-
lanwad. Efe a roddodd y swm hwn iddo nid
yn unig am droi ymaith fyddin Assyria rhag
ymosod arno, ond hefyd i brynu ei gynorthwv
ef yn erbyn pawb o'i ddeiliaid ei hun a allent
ymgodi yn ei erbyn i ddwyu y frenhiniaeth
o'i law ef.

Adn. 20. Sefar yr holl rai cedyrn allu]
Sef ar y cyfoethogion yn un'ig, heb godi dim
oddiar y tylodion, trwy yr hyn y bwriadai efe
eu hennill i'w bleidio ; ar bob un ddeg sicl a
deugain arian—yr hyn, yn ol 2s. 6c. yr un,
a wna £6 5s. o'n harian ni. Felly brenin
Assyria a ddychioelodd—i'w wlad ei hun, ar
ol cael yr arian uchod, heb ofalu dim am Me-
nahem, pa un a gai efe gadw ei orsedd ai
peidio.

Adn. 21. Llyfr cronicl brenhinoedd Is-
rael] Gwel ar 1 Bren. xiv. 19.

Adn. 22, 23. A Menahem a hunodd gyda'i
dadau] A fu farw fel ei dadau, angau natur-
iol ond odid, ar ol bod yn y frenhiniaeth ych-
ydig dros ddeng mlynedd ; a Fhecah'iah a
deyrnas0dd yn ei le ef—am ddwy flynedd yn
unig.

Adn. 24. Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
ddrwg] Gwel ar adn. 18.

Adn. 25. A Fecah—a'i tarawodd ef yn
Samaria] A darawodd Pecahiah y brenin
pryd yr oedd efe yn gwledda yn ei lys"', meddai
Josephus

; gydag Argob ac yl/vtA—sef dau o
dywysogion y brenin, y rhai a laddwj'd yn y
Uys gydag ef; a chydug cf ddengic'r a'deu-
gain ofeibiony Gileadiaid—y rhai ond odid
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wysog ef.a fradfwriadodd yn ei er-

byn ef, ac a'i tarawodd efyn Samar-
ia, yn llys y brenin, gydag Argob
ac Arieh, a chydag ef ddeng r a
deugain o feibion y Gileadiaid : ac

efe a'i lladdodd ef, ac a deyrnasodd
yn ei,le ef.

26 A'r rhan arall o hanes Pecah-
iah, a'r hyn oU a wnaeth efe, wele
hwynt yn ysgrifenedig yn llyfr

cronicl brenhinoedd Israel.

27 ^ Yn y ddeuddegfed flwyddyn
a deugain i Azariah brenin Juda, y
teyrnasodd Pecah mab Remaliah ar

Israel yn Samaria, ac ugain mlyn-
edd ij ieyrnasodd efe.

28 Ac efe a wnaeth yr liyn oedd
ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd : ni

thrôdd efe oddiwrth bechodau Je-

roboam mab Kebat, yr hwn awnaeth
i Israel bechu.

29 Yn nyddiau Pecah brenin Is-

rael y daeth Tiglath-pileser brenin
Assyria, ac a ennillodd Ijon, ac

Abel-bethmaachah, a Janoah, Cedes
hefyd, a Hasor, a Gilead, a Galilee,

oeddynt warchawdlu Pecahiah, ac a laddwyd
ar yr un pryd âg ef. Ond tybia rhai mai
pleidwyr Pecah oedd y 52 gwr hyn, y rhai a'i

cynorthwyent ef i ladd Pecahiah.

Adn. 26. Llyfr cronicl brenhinoedd Is-

rael] Gwel ar 1 Bren. xiv. 19.

Adn. 27. Yn y ddeuddegfed flwyddyn a
deugain i Azariah\ Yr hon oedd y flwyddyn

olaf o'i deyrnasiad ef, adn. 2 ; y teyrnasodd

Fecah—yr hwn oedd y pummed brenin yn
Israel yn ystod teyrnasiad Azariah brenin

Juda ; ac ugain mlynedd y teyrnasodd efe—
cyn i'w weithredoedd gwaedlyd ddychwelyd
ar ei ben ei hun.

Adn. 28. Ac efe a wnaeth yr hyn oedd

ddrwg] Nid yn unigar ei fynediad i'r orsedd

trwy 'drais a liofruddiaeth, ond hefyd yn ystod

ei holl devrnasiad eilunaddolgar : gwel ar adn.

18.

Adn. 29. Yn nyddiau Pecah—y daeth

Tiglath-pileser brenin Assyria] Yr hwn y
tybia rhai ei fod yn fab i Sardanapalus^ ac yn

yr i PuU adn. 19 ; tra y dywed ercill ei fod

yr nn ag Arbacus, yr hwn hcfyd a elwid

2'hilí/amus a Ninus." Ac a'u caethgludodd

hwy'nl i Assyria—M hyn collodd Pecah ran

far o'i deyina.s. Ond dylid sylwi na ddy-

fethwyd brenhiniaeth y deg llwytli ar un-

waith. Yr ymosodiad cyntaf eiddo yr As-

syriaid ar eu gwlad a wnaed gan Pul, yr hwn

íi gymerodd ymaith lawer o'u cyfoctli, ac a

gaethgludodd yn debygoi rai o'r bobladrii;ent

o du y dwyrain i'r lorddonen. Yr ail a wiiaed

gan y Tiglalh pileser hwn, yr hwn a gaeth-

gludodd drigolion y partliau gorllewinoi, yn

nghyda'r Reuboniaid, y Gadinid, a hannor

llwyth Manasse, 1 Cron. v. 26. Y trydydd a'r
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holl wlad Naphtali, ac a'u caeth-
ghidodd hwynt i Assyriíi.

30 A Hosea mab Elah a frad-
fwriadodd fradwriaeth yn erbyn Pe-
cah mab Remaliah, ac a'i tarawodd
ef, ac a'i lladdodd, ac a deyrnasodd
yn ei le ef, yn yr ugeinfed üwyddyn
i Jotham mab Uzziah.

31 A'r rhan arall o hanes Pecah,
a'r hyn oll awnaeth efe, wele hwynt
yn ysgrifenedig yn llyfr cronicl
brenhinoedd Israel.

32 ^ Yn yr ail flwyddyn i Pecah
mab Remaliah brenin Israel, y de-
chreuodd Jotham mab Uzziah bren-
in Juda deyrnasu.

33 Mab pum mlwydd ar hugain
oedd efe pan dechreuodd deyrnasu,
ac un mlynedd ar bymtheg y teyrn-
asodd efe yn Jerusalem : ac enw ei

fam ef oedd Jerusa, merch Sadoc.
34 A« efe a wnaeth yr hyn oedd

union yn ngolwg yr Arglwydd : yn
ol yr hyn oll a'r a wnelsai Uzziah
ei dad.

35 ^ Er hyny ni thynwyd ymaith

olafa wnaed gan Salmaneser, yr hwn a gymer-
odd Samaria, ac a gaethgludodd y gweddill o'r

Israeliaid, pen. xvii. 1—23.

Adn. 30. A Hosea mab Elah a fradfwr-
iadoddfradwriaeth yn erbyn Pecah] Megys

y gwnaethai yntau yn erbyn Pecahiah, adn.

25
; yn yr ugeinfed flwyddyn i Jotham—

hyny yw, yn yr ugeinfed flwyddyn ar ol dechre

teyrnasiad Jotham, yr hwn ni theyrnasodd

ond 16 mlynedd, adn. 33 ; neu, yr hyn sydd

yr un peth, yn y bedwaredd flwyddyn i Aliaz

mab Jotham. Ond tybia rhai mai yr 20fed

flwyddyn er pan wnaed ef yn rhaglaw dan ei

dad a feddylir, adn. 5.

Adn. 31. Llyfr cronicl brenhinoedd la-

rael] Gwel ar 1 Bren. xiv. 19.

Adn. 32. Yn yr ail flwyddyn i Pecah] Sef

yn nechre yr aii ;
gwel ar pen. xvi. 1 ; y de-

chrcuodd Jotham mab Uzziah—neu fab Az-
ariah, canys yr oedd iddo ddau enw : gwel ar

pen. xiv. 21.

Adn. 33. Un mlynedd ar bymthegy teyrn-

asodd e.fc] Yn briodol ei hunan, heb son am y
blynyddoedd y bu yn rhaglaw i'w dad : gwel

ar adn. 30.

Adn. 34. Ac efe a wnaeth yr hyn oedd

union yn ngolicg yr Arglwydd] Dywed Jos-

ephus ei fod yn dduwiol tuag at Dduw, ac yn
gyfiawn tuag at ddynion, ac yn ofalus am les

y cyff'redin; yn oi yr hyn oli a'r a tcnelsai Uz''

zìah ei daâ—yn dda : ac efc a ragorai ar ci

dad, trwy na ryfygodd fyned i arogìdai-thu i'r

deml, feí y gwnacthai ci dad, (2 Cron. xxvii.

2,) nm )r hyn y tarawjd cf :Vr gwahanglwyf.

Adn.'35. Pr liyny ni thynwydymàithyr
uchclfrydd] Gwci ar pen. xii. 3. Pfe a ad-

ciladoddy porth ucA^//—sef porth dwyroiniol
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yr uclielfeydd
; y bobl oedd eto yn

abertliu ac yn arogldarthu yn yr
uchelfeydd. Efe a adeiladodd y
porth uchaf i d yr Arglwydd.

36 ^ A'r rhan arall o hanes Jo-

tham, a'r hyn oll a wnaeth efe, onid
ydynt hwy yn ysgrifenedig yn Uyfr
cronicl brenhinoedd Juda ?

37 Yn y dyddiau hyny y dechreu-
odd yr Arglwydd anfon yn erbyn
Juda, Eesin brenin Syria, a Phecah
mab Remaliah

38 A Jotham a hunodd gyda'i

dadau, ae a gladdwyd gyda'i dadau
yn ninas Dafydd ei dad, ac Ahaz ei

fab a deyrnasodd yn ei le ef.

PEKN"OD XYI.

YN* y ddwyfed flwyddyn ar bym-
theg i Pecah mab Remaliah y

dechreuodd Ahaz mab Jotham bren-
in Juda deyrnasu.

2 Mab ugain mlwydd oedd Ahaz
pan ddechreuodd efe deyrnasu, ac
un mlynedd ar bymtheg y teyrnas-

cyntedd y deml, yr liwn oedd yn arwaìn id
y brenin, 2 Cron. xxiii. 20. Os nad allodd efe

dynu i lawr uchelfeydd pechod, eto efe a ad-

gyweiriodd ac a brydferthodd borth uchaft
yr Arglwydd ; a chymerodd dwyfol ysbrydol-

iaeth sylw o'r weithred hòno, i arddangos ei

barch ef i Dduw a'i d.
Adn. 36. Llyfr cronicl brenhinoedd Judd]

Gwel ar 1 Bren. xiv. 19, 29 ; a cheir hanes
dra helaeth am ei weithredoedd ef hefyd yn
2 Cron. xxvii.

Adn. 37. Yn y dyddiau hyny y dechreu •

oddyr Arglwydd anfonyn erhyn Judd\ I'w
cospi hwynt am eu pechodau ffiaidd, fel yr ad-

roddir yn y bennod nesaf ; Resin brenin Syr-
ia—yr hwn y meddylir ei fod yn un o hiliog-

aeth Hazael, pen. xiii. 24; a Pecah—brenin

Israel, adn. 27, &c. Fel hyn y mae dynion
annu-wiol yn cael eu defnyddio yn fynych fel

gwialen yn Uaw Duw i ddwyn oddiamgylch ei

famau cyfiawn ei hun, er eu bod hwy fel offer-

ynau yn annghyfiawn yn eubwriadau a'u dy-
benion.

Adn.-38. A Joiham a hunodd gyda'i dad-
au\ Yn nghanol ei ddyddiau, yn 41 mlwydd
oed, adn. 33. Yr oedd ei fywyd ef yn fendith

ry fawr i gael ei pharhau yn hir i'r fath bobl

annheilwng ; ac yr oedd ei farwolaeth yn farn

amynt, pan yr ystyriom gymeriad Ahaz, ei

fab a'i olynydd.

PEN. XVI. Adn. 1. Tny ddwyfedflwydd-
yn ar hymtheg i Pecah] Tua'i diwedd hi

:

gwel ar pen. xv. 32, 33. Gsn i Jotham dde-
chreu teymasu yn yr ail flwyddyn i Pecah, a
pharhau i deymasu am un mlynedd ar bym-
theg, rhaid mai yn y 18fed flwyddyn i Pecah

odd efe yn Jerusalem, ac ni wnaeth
efe yr hyn oedd union yn ligolwg yr
Arglwydd ei Dduw, fel Dafydd ei
dad:

3 Eithr rhodiodd yn jffbrdd bren -

hinoedd Israel, ac a dynodd ei fab
ti'wy y tân, yn ol íReidd-dra y cen-
hedloedd a fwriasai yr Arglwydd
allan o flaen meibion Ismel.

4 Ac efe a aberthodd ac a arogl-
darthodd yn yr uchelfeydd, ac ar y
bryniau, a than bob pren gwyrdd-
las.

6 % Yna y daeth Eesin brenin
Syria, a Phecah mab Remaliah
brenin Israel, i fyny i Jerusalem i

ryfel: a hwy a warcheaasant ar
Ahaz ; ond ni allasant hwy eî orch-
fygu e/.

6 Yn yr amser hwnw Resin bren-
in Syria a ddyg drachefn Elath at
Syria, ac a yrodd yr luddewon o
Elath : a'r Syriaid a ddaethant i

Elath, ac a breswyliasant yno hyd y
dydd hwn.
7 Yna Ahaz a anfonodd genadau

brenin Israel y dechreuodd Ahaz brenin Juda
deyrnasu. Ond trwy fod rhanau o ílynydd-
oedd yn cael eu cyfrif yn flynyddoedd cy/am
yn fynych yn yr ysgrythyrau, y mae yu
hawdd cysoni yr hyn a ymddengys ar nn
olwg yn annghyson yn yr amseryddíaeth ys-
grythyrol.

Adn. 2. Mab ugain mlwydd oedd Ahaz]
Gwel ar pen. xviii. 2. Ac ni wnaeth efe yr
hyn oedd union yn ngolwg yr Arglwydd—
ond efe a wnaeth yr hyn oedd ddrwg, fel y
gwelwn yn yr adnodau dylynol. Fel Dafydd
ei dad—neu ei henafiaid, o linell yr hwn y
deilliasai.

Adn. 3. Eithr rhodioddyn fordd hrenhin-
oedd Israel] Mewn eilunaddoliaeth fel hwy.
Yr oedd Israel yn cael eu cadw oddiwrth
Juda trwy addoliad y lloi aur ; ac yn awr
dyma Ahaz a'i deymas fel pe byddent yn
myned drosodd atynt hwy, trwy addoli yr un
gau-dduwiau! Ac a dynodd'ei fab trwý

ÿ

tân—fel ag i'w losgi yn boeth-offrwm, 2Cron.
xxviii. 3, yn ol arferiad y cenhedloedd : gwel
ar Lef. xviii. 21, a xx. 2", 14. Nid oedd yn
ddigon gan Ahaz ddylyn eilunaddoliaeth bren-
hinoedd Israel, ond efe a chwanegodd at hyny
eilunaddoliaeth a chreulonderau y cenhedí-
oedd hefyd.

Adn. 4. Ac efea aberthodd ac a arogl-
darthodd] 1 dduwiau dyeithr, 2 Cron. xxviii.

25. A than bob pren gwyrddlas—^g^yel ar
Deut. xii. 2, a 1 Bren. xiv. 23.

Adn. 5. Ond ni allasant hwjf ei orchfygu
ef] Am fod Duw wedi addaw amddifiyn Jera>
salem a th Dafydd hyd oni ddeuai y Messia

:

gwel ar Esay vii. 1—9.

Adn. 6. JResin brenin Syria a ddyg dra-
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at Tiglatli-pileser brenin Assyria,
gan dclywedyd, Dy was di a'th fab

di ydwyf fi : tyred i fyny, a gwared
fì o law brenin Syria, ac o law bren-
in Israel, y rhai sydd yn cyfodi yn
fy erbyn i.

8 Ac Ahaz a gýmerth yr arian a'r

aur a gafwyd yn nh yr Arglwydd,
ac yn nhrysorau t y brenin, ac a'u

hanfonodd yn anrheg i frenin As-
syria.

9 A brenin Assyria a wrandaw-
odd arno ef; a brenin Assyria a
ddaeth i fyny i Damascus, ac a'i

hennillodd hi, ac a gaethgludodd ei

tlirigolion i Cir, ac a laddodd Resm.
lÓ ^ A'r brenin Ahaz a aeth i

DamascusigyfarfodTiglath-pileser
brenin Assyria, ac a welodd allor

oedd yn Damascus : a'rbrenin Ahaz
a anfonodd at Uriah yr offeiriad

agwedd yr allor a'i phortread, yn
ol ei holl wneuthuriad.

chefn Elatli\ Oddiar -wr Juda : gwel ar pen.

xiv. 22. Ac a yrodd yr luddcioon—dyma y
lle cyntaf i had Abraham gael eu galw yn
luddewon yn yr ysgrythyrau

;
yn fwy Ilyth-

yrenol Judaon, neu wr Juda^ i'w gwahan-
iaethu oddiwrth y deg llwyth, nen ddeiliaid

brenhinoedd Israel. Modd bynag, y mae yn
awr yn enw cyífredinol ar holl had Abraham.

Adn. 7. Yna Ahaz a aìtfonodd yenadau
at Tiglath-püeser] "Wedi iddo wrthod yr Ar-
glwydd, nis gallai gydag unrhyw hyder ofyn

cymhorth gan Dduw Israel, ac am hyny efe a

gyfeiriodd at frenin Assyria. L>y was di d'th

fab di ydicyffi—myfi a'th wasanaethaf di fel

gwas ei feistr, neu fab ei dad, os deui i fyny
i'm gwaredu i ; o law brenin Syria, ac o laio

brenin hrael—y rhai, er eu bod yn awr wedi
myned oddiwrth Jerusalem, y casglai efe yn
naturiol y dychwelent drachefn i'w flino ef.

Adn. 8. Ac Ahaz a gymerth yr arian a'r

aur] Yr oedd y rhai hyn wedi cael eu rhoddi

yn y deml yn ddiwedd?.r gan Uzziah a Jotham
ond odid, ar ol i Joas brenin Juda a Joas

brenin Israel eu hyspeilio o'r blaen : gwel

pen. xii. 18, axiv. 14. Ac a'u hanfonodd yn
anrheg i frenin Assyria—er mwyn cael ei

gymhórth cf yn erbyn y ddau frenin uchod.

Pe buasai Ahaz yn ymostwng gerbron Duw,
ac yn ceisio ei fiafr ef, gallasai gael ci waredu

ar ammodau esmwythach, a chadw ei arian a'i

aur, hcb yspeilio chwaith deml yr Arglwydd.

Adn. 9. A brenin Assyria a wrandawodd
arno ef] Er mwyn yr anrheg uchod ; ac a

ddaeth ifyny />>ízma.scMS—prifddinas Syria

;

ac a f/aeihg'ludodd ei thrigolion i 6'îV—nid
* Cir Moab,' Esay xv. 1 ; ond rhan o Media

Uwchaf, yn perthyn y pryd hyny i frenin As-

syria ; ac a laddodd Resin—brenin Syria,

a'dn. 5. Yr oedd hyn oU wedi oi ragfynrgu,

Amofl i. 5.
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11 Ac Uriah yr offeiriad a adeil-

adodd allor yn ol yr hyn oll a anfon-
asai y brenin Ahaz o Damascus

:

felly y gwnaeth Uriah yr ofiFeiriad,

erbyn dyfod y brenin Ahaz o Da-
mascus.

12 A phan ddaeth y brenin o Da-
mascus, y brenin a ganfu yr allor

:

a'r brenin a nesaodd at yr allor, ac
a oífrymodd arni hi.

13 Ac efe a losgodd ei boeth-ofif-

rwm, a'i fwyd-ofiPrwm, ac a dywallt-
odd ei ddiod-offrwm, ac a daenell-

odd waed ei oífrymau hedd ar yr
allor.

14 A'rallor \>ve^,jv\ionoedd ger
bron yr Arglwydd, a dynodd efe

ymaith o dalcen y t}'-, oddirhwng
yr allor a th yr Arglwydd, ac a'i

rhoddodd hi o du gogledd yr allor.

15 A'r brenin Ahaz a orchymyn-
odd i Uriah yr offeiriad, gan ddy-
wedyd, Llosg ar yr allor fawr y

Adn. 10. AW brenin Ahaz a aeth i Da-
mascus] I lon-gyfarch Tiglath-pileser o her-

wydd y fuddugoliaeth uchod, yr hon oedd
daith 137 o filldiroedd o Jerusalem ; ac a
welodd allor oedd yn Damascus—mewn un
o demlau eilunod Syria, lle y bu efe yn aberthu.

Ahaz a anfonodd at Üriah yr offeiriad

agioeddyr allor aHphortread—fel y byddai
iddo ef wneyd allor o'r un fath a hi yn lle allor

Solomon. Nid oedd ganddo ddigon o amyn-
edd i aros hyd nes y dychwelai efe ei hun i

Jerusalem, eithr anfonodd genad. o'i flaen, fel

y gallai Uriah ei gwneyd hi yn barod erbyn y
deuai efe adref

.

Adn. 11. Ac TJriahyr offeiriad a adeilad-

odd allor] Efe a ufyddhaodd i orchymyn y
brenin yn groes i'w gydwybod ei hun, ac yn
groes i orchymyn pendant y Duw mawr, i'r

hwn yr oedd ef a'i frenin ill dau yn ddeiliaid.

Adn. 12. A'r brenin a nesaodd at yr
allor] A wnaethai Uriah iddo ; ac a offrym-
odd arni hi—boeth-offrwm, nid i Dduw Is-

rael, ond i dduwiau y Syriaid, mewn gobaith

y bvddai iddynt liwy ei gvnorthwvo ef, 2 Cron.

xxviii. 23—25. Y fath ffolineb dall oedd iddo

addoli y duwiau hyny, a dysgwyl cynorthwy
ganddynt hwy, y rhai na fedrasant gadw ou
gwlad eu hunain, ychydig ddyddiau yn ol, o

ìaw brenin Assyria ! Tybia ríiai iddo aberthu

ac offrymu â'i ddwylaw ei hun ; ond y mao yn
debycach mai trwy offeiriaid y gwnaotli efe

hyny : gwel adn. 15.

Adn. 13. Ac efe a losgoddei boeth-offrwm,
^c.] Canys yr oodd y cenhedloedd, ac Ahaz
mewn efelychiad iddynt, yn offrymu yr un
offrymau i'w duwiau gau, ag a wnai yr Tsrael-

iaid i'r gwir Dduw.
Adn. 14. A'r allnr bres] Yr hona wnaeth-

ai Solomon, 2 Oon. iv. 1 ; ä dynodd efe ym-
aith, ^'c.—ymddengys fod Uriah wodi gosod
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pooth-oíFrwm boreol, a'r bwyd-oíf-
rwm prydnawnol, poeth-oíFrwm y
brenin hefyd, a'i fwyd-offrwm ef,

a phoeth-offrwm holl bobl y wlad,
a'u bwyd-offrwm hwynt, a'u diod-
ydd-ojffrwm hwynt ; a holl waed
y poeth-offrwm, a holl waed yr
aberth, a daenelli di arni hi : a
bydded yr allor bres i mi i ymofyn.

16 Ac Uriah yr offeiriad a wnaeth
yn ol yr hyn oll a orchymynasai y
brenin Ahaz.

17 ^ A'r brenin Ahaz a dorodd
ddaliadau yr ystolion, ac a dynodd
ymaith y noe oddiarnynt hwy, ac a
ddisgynodd y môr oddiar yr ychain
pres oedd tano, ac a'i rhoddodd ar
balmant cerig.

18 A gorchudd y sabbath yr hwn

allor Ahaz tu ol i allor Solomon, sef rhwng
hòno a phorth dwyreiniol cyntedd yr offeiriaid

;

ond pan welodd Ahaz hi yno, casglodd fod
hyny yn anmharch i'w allor ef, a mynodd
symud allor yr Arglwydd i ochr ogleddol y
cj'Htedd, a dodi ei allor ei hun yn ei lle hi.

Yr oedd hyn yn fwy o ddirmyg ar y wir gref-

ydd na dim a ddanghoswyd hyd yn hyn gan y
gwaethaf o'r brenhinoedd.

Adn. 15. AW hrenin Ahaz a orchymyn-
odd i JJriah, ^c.] Fod i'r holl aberthau a'r

offrymau, o ba fath bynag, a thros bwy bynag,
gaei eu hoffrymu yn wastadol ar yr allor hon,

pa un a eilw efe yn allor faior, am ei bod
ond odid yn Uawer mwy nag allor Duw. Tyb-
ia rhai fod hyn yn cyfeirio at yr aberthau a

offrymid i'r gwir Dduw, gwasanaeth yr h-wn

nid oedd efe, meddant, wedi ei Iwyr adael, er

eì fod yn achlysurol yn addoli eilunod gydag
ef. Â hydded yr allor hres i mi i ymofyn—
' i n\i fy hun yn unig i ymofyn â'r Arglwydd
wrthi,' meddai rhai ; ond tybia ereill mai yr
ystyr yw, ' mi a ystyriaf ar ol hyn pa ddefn-

ydd a wneir o honi, a rhoddaf orchymyn yn ol

hyny.'

Adn. 16. Ac Uriah yr offeiriad awnaeth,
4"c.] Efe a symudodd yr allorau fel y gorchym-
ynodd y brenin, ac a aberthodd ar yr allor

newydd yn unig, a hyny yn ddiamau i fodd-

hau y brenin, ac mewn dysgwyliad am gael

rhyw ddyrchafiad ganddo.
Adn. 17. A'r brenin Ahaza doroddddal-

iadau yr ystolion, ^c.] Ond odid fel y gallai

efe eu troi hwynt yn arian, naiU ai trwy eu
toddi yn ddarnau cylch-redol, neu ynte trwy
eu gwerthu fel yr oeddynt. Am yr ystolion,

V noe, a'r ychain pres, gwel ar 1 Bren. vii.

23—51.
Adn. 18. Açjorchuddy sahhath] Yn deb-

ygol rhyw sedd uchel ac anrhydeddus wedi ei

hamgau â md uwchben, neu ei thoi â llafn-

au fettel gA\'erthfawr, ar yr hon yr eisteddai

y brenin a'i deulu yn ystod yr addoliad sab-

bathol; a dyfodfa y hrenin oddiallan—

y

llwybr neiUduol ar hyd yr hwn yr arferid

3v

a adeiladasant hwy yn t, a dyfodfa
y brenin oddiallan, a drôdd efe oddU
wrth d yr Arglwydd, o achos bren-
in Assyria.

19 % A'r rhan arall o hanes Ahaz
yr hyn a wnaeth efe, onid ydynt hwy
yn ysgrifenedig yn llyjfr cronicl
brenhinoedd Juda?

20 Ac Ahaz a hunodd gyda'i dad-
au, ac a gladdwyd gyda'i dadau yn
ninas Dafydd, a Hezeciah ei fab a
deyrnasodd yn ei le ef.

PENNOD XVII.

"YN" y ddeuddegfed flwyddyn i
-L Ahaz brenin Juda, y teyrnasodd
Hosea mab Elah yn Samaria ar Is-
rael, naw mlynedd y teyrnasodd efe.

2 Ac cfe a wnaeth yr hyn oedd

myned o'r palas i'r deml, yr hwn a WTiaed er
cyfleusdra i'r teulu brenhinol; a drôdd efe
oddiwrth d yr Arglwydd—& gauwyd i fyny,
neu a dynwyd i lâwr ; o achos br'enin Äs •

syria—jT hwn a ddysgwylid i dalu ymwelîad
âg ef. Mynai Ahaz i hwnw, pan y deuai,
gasglu ei fod ef wedi llwyr ymwrthod' âg add-
ohad Jehofa, ac ymroddi yn hollol i addoli
duwiau y cenhedloedd.
Adn. 19. Llyfr cronicl brenhinoedd Juda]

Gwel ar 1 Bren. xiv. 19, 29.
Adn. 20. Ac Ahaz a hunodd gydaH dad-

au\ A fu farw fel ei dadau, yn 36 mlwydd
oed

; ac a gladdioyd gydaH dadau yn ninas
JJafydd—oná nid yn yr nn beddroìì â hwv,
2 Cron. xxviii. 27, yr hyn yn ddiau a fwried-
id fel nôd o ddiraddiad ar gyfrif ei annuwiol-
deb

; a JIezeciah ei fah a 'deyrnasodd yn ei

^ <°/—yr hwn a drôdd allan yn g>Tnaint cyf-
aill i'r deml ag a fuasai ei dad o elyn iddi.

PEN. XVn. Adn. 1. Yn y ddeuddegfed
ýiwyddyn i Ahaz brenin Juda, y teyrnasodd
Ilosea] Efe a drawsfeddianodd v llywodr-
aeth yn y bedwaredd flwyddyn i Ahaz ;'ond ni
arddelwyd ef yn frenin gany rhan fwyaf o'r
bobl, neu ni sefydlwj'd ef vn ei frenhiniaeth,
hyd y ddeuddegfed flwyddn i Ahaz : gwel ar
pen. XV. 30. Naio mlyneddy teymasodd efe—ar ol cael meddiant heddychól o'i frenhin -

iaeth ; canys yn y cwbl efe a' deymasodd 17 o
flynyddoedd, 12 ar unwaith âg Àhaz, a 6 ar
unwaith â Hezeciah.
Adn. 2. Ac efe a lonaeth yr hyn oedd

ddrwg] Pa un bynag ai ei fod vn eilunaddol-
WT ai peidio, yr oedd ef yn ddvn drwg ac an-
nuwiol mewn pethau ereiU, feí y profa ei frad-
wriaeth yn erbyn Pecah, a'i "lofruddiaeth o
hono, i gael teyrnasu yn ei le ef, pen. xv. 30.
Eto nidfd brenhinoedd Israel—nid oedd efê
cyn waethed a'r rhai hyny, er cyuddrwg oedd

;

canys nid oedd efe yn addoli Baal, fel y gwnaì
Ilawer o'i flaen, nac yn gorfodi y bobl i addoli
y Uoi aur ; un o ba rai, yr hwn oedd yn Dan,
a ddystrywiwyd neu a ddvgwvd 'ymaith'
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ddrwg ynngolwgyr Arglwydd, eto

nid fel brenhinoedd Israel y rhai a

fuasai o'i fiaen ef.

3 ^A Salmaneser brenin Assyria a

ddaeth i fyny yn ei erbyn ef, a Hosea
a aeth yn was iddo ef, ac a ddyg
iddo anrhegion.

4) A brenin Assyria a gafodd frad-

wriaeth yn Hosea : canys efe a ddan-

fonasai genadau at So brenin yr

Aifft, ac ni ddanfonasai anrheg i

frenin Assyria, fel y hyddai efe ar-

ferol bob blwyddyn : am hyny bren-

in Assyria a gauodd arno ef, ac a'i

rhwymodd ef mewn carchardy.

5 Yna brenin Assyria a aeth i

meddai JT luddewon, cyn ei amser ef ; ac efe

a o-aniatäai i'w ddeiliaid fyned i Jernsalem i

addoU yr Arglwydd, os mynent.

Adn. 3. A Salmaneser brenin Assyria a

ddueth i ýyny yn ei erbyn ef] Naill ai' am ei

fod yn goinmedd talu teymged iddo yn ol ei

addewid^ neu ynte i'w osod dan deyrnged

iddo. Tybia rhai mai Tiglath-pileser oedd

hwn ; ac ereill, mai ei fab neu ei olynydd

;

tra yr haera yr luddewon mai Senacheriò yd-

oedd. Peth cyíFredin iawn yn y dwyrain

oedd i un dyn gael amrai enwau. Tn Hos.

X. 14, gelwir ef Salman ; ac yn Tobit i. 2,

G-nemessar. A Hosea a aelìi yn loas iddo

ef—a aeth dan deyrnged flynyddol iddo ; ac a

dd>/q Ìddo anrhegion—am ymadael y tro

h\vnw. Fel hyn daeth dinystr Israel yn m]aen

vn raddol. Buont am beth amser yn talu

treth i frenin Assyria, cyn cael eu caethgludo

ganddo ; a phe buasai y farn leiaf yn llwyddo

í'w darostwng a'u diwygio, y mae yn debyg

yr arbedasid y fwyaf.

Adn. 4. A brenin Assyria a gafoddfrad-

wriaeth yn Hosea] A ddeallodd ei fod yn

amcanu gwrthryfela yn ei erbyn ef, i ysgwyd

ymaith ei iau ef oddlamo ; caìiys efe a ddaìi-

fonasai gcnadau at So bremn yr Aifft—ì

geisio gan hwnw ddyfod i'w gynorthwyo ef yn

erbyn Salmaneser. Ani hyny brenin Assyria

a gauodd arno ef—o. warchacodd ar Samaria

dáir blynedd, adn. 5; ac a'i rhwymodd ef

raewn carchardy—yn niwedd y tair blynedd

hyny, ar ol cymeryd y ddinas. Ond tybia

rhai i Hosea gael ei ddal a'i garcharu cyn de-

chreu y gwarchae.

Adn. .5. Ac a warchaeodd arni hi dair

blynedd] Khaid fod dinas Samaria wedi ei

hflmgacru yn dda, a'i chyflenwi âg ymborth,

cyn y gallasai ddal allan cyhyd : ond diamau

i'r trigolion ddyoddof llawer yn y cyfamser.

Adn. 0. Yn y nuwfed flwyddyn i Hosen]

Yr hon oodd yr olaf icido of deymasu, adn. 1 ;

y caethíjludo'dd cfe Israel i Assyria—miì yn

unig trígolion Samaria, ond, fcl y dywed Jos-

cphus, yr oU o'r deg Uwyth ; ac fel hyn y
llwyrderfynodd breniiiniaeth Israel, ar ol par-

liau am oddeutu 254 o flynyddau, neu 203 yn

ol rhai. Wrth ddarllen am eu myncdiad hwy
i Ganaan dan ' Hosea mab Nun,' (Num. xiii.
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fyny trwy yr holl wlad, ac a aeth i

fyny i Samaria, ac a warchaeodd
arni hi dair blynedd.

6 Yn y nawfed flwyddyn i Hosea,
yr ennillodd'^'brenin Assyria Sa-
maria, ac y caethgludodd efe Israel

i Assyria, ac a'u cyfleodd hwynt yn
Halah ac yn Habor, ^orth afon Go-
zan, ac yn ninasoedd y Mediaid.

7 Felly y bu, am i feibion Israel

bechu yn erbyn yr Arglwydd eu
Duw, yr hwn a'u dygasai hwynt i

fyny o wlad yr Aiff't, odditan law
Pharao brenin yr AifiFt, ac am
iddynt ofni duwiau dyeithr,

8 A rhodio yn neddfau y cen-

16,) pwy a feddyliasai am eu caethgludiad o

honi dan 'Hosea mab Elah?' (adn. 1.) Yr un
modd, lawer o flynyddoedd wedi hyn, darfu i

ogoniant Ehufain dan Augustus, suddo i'r

dim dan Augustulus. A c a'u cyfleodd hwynt
yn Hallah—sef 'Calchena,' Ptolemy, yn
ngogledd Assyria ; ac yn Habor—sef ' Cha-
boras,' Ptolemy, mynydd rhwng Media ac As-
syria ; ac yn ninasoedd y Mediaid—y rhai

oeddynt y pryd hyny yn meddiant brenin As-
syria. Y manau ag y cludwyd yr Israeliaid

anffortunus iddynt, neu lle y mao eu holyn-

wyr yn awr yn trígianu, a roddasant godiad i

aneirif ddychymygion, traethodau, dadleuon,

&c. Myn rhai eu bod i'w cael ar ororau

Guinea; ereiU, yn America. Dywed rhai

mai y llwythau Indiaidd ydynt ; ac ereill,

mai yr Afghaniaid. Yn wir y mae yr hanes-

wyr Per.siaidd enwocaf yn dywedyd fod yr
Afghaniaid wedi disgyn oddiwrth yr luddew-
on ; ac y mae ganddynt draddodiadau yn eu
plith eu hunain i'r un effaith ; a dywedir fod

eu teuluoedd yn cael eu gwahaniaethu trwy
enwau y llwythau luddewig. ' Wrth ystyried

pob peth,' ebai Clarke, ' yr wyf fi yn meddwl
ei bod yn llawer tobycach mai hiliogaeth yr
luddewon a gaethgludwyd gan frenhinoedd

Assyria yw yr Afghaniaid' Y mae rhai yn
meddwl i ryw nifer o honynt ddychwelyd i'w

gwlad yn mhen amser ar ol eu caethgludiad,

neu gael eu gadael heb eu caethgludo, a'u bod
yn preswylio yn Galilea yn am.scr ein Iliach •

awdwr ; a thybia ereill eu bod ar wasgar yn
mhlith y cenhedloedd yn amser yr apostolion,

at y rliai yr ysgrifenai lago a Phedr. Modd
bynag, nid oes dim .sicrwydd i neb o honynt
ddychwelyd, na sail gref i gasglu eu bod yn
aros fyth yn gorlF gwahanedig o bobl mewn un
ran o'r byd : gwel ar Act. xxiv. 7, lago i. 1, a
1 Pedri. 1.

Adn. 7. FcUy y bu, am i feihion hraél
bechu yn erbyn yr Arglwydd eu Jhcw] Trwy
eu heiiunaddoliaeth, a'u hanufydd-dod i'w or-

chymynion ef, yr hwn a wnaetlmi gymaint
iddynt hwy a'u tadau. Nid oodd yr Assyr-

iaid ddim ond offcrynau yn y cacthgludiad

hwn, I)uw oodd y prif weithrodydd, yr hwn a
fwriai Israel allan o'i olwg o herwydd eu hei-

lunaddoliocth, adn. 18.
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hedloedd, y rhai a fwriasai yr Ar-
glwydd ailan o Üaen meibion Israel,

ac yn y deddfau a wnaethai brcn-

hinoedd Israel.

9 A meibion Israel a wnaethant
yn ddirgel bethau nid oedd union yn
erbyn yr Arglwydd eu Duw, ac a

adeiladasant iddynt uchelfeydd yn
eu holl ddinasoedd, o dr y gwylwyr
hyd y ddinas gaerog.

10 Gosodasant hefyd iddynt
ddelwau a llwyni ar bob bryn uchel,

a than bob pren irlas :

11 Ac a arogldarthasant yno yn
yr holl uchelfeydd, fel y cenhedl-

oedd y rhai a gaethgludasai yr Ar-
glwydd o'u blaen hwynt; a gwnaeth-
ant bethau drygionus i ddigio yr
Arglwy dd.

12 A hwy a wasanaethasant ei-

lunod, am y rhai y dywedasai yr
Arglwydd wrthynt, Na wnewch y
peth hyn.

13 Er i'r Arglwydd dystiolaethu
yn erbyn Israel, ac yn erbyn Juda,
trwy law yr holl broífwydi, a phob
gweledydd, gan ddywedyd, Dy-

Adn. 8. A rhodio yn neddfauy cenhedl-

oedd] Sef yn flfyrdd, arferion, a defodau eilun-

addolgar yr hen Ganaaneaid
; y rhai a fwr-

iasai yr Arglwydd allan o flaen meibion Is-

rael—o wlad Canaan : ac felly gallaseut hwyth-
an ddysgwyl yr un tâl, am wneuthur o honynt
yr un gwaith. Ac yn y dèddfau a wnaethai
brenhinoedd Israel—y rhai a orchymynent
addoliad y lloi aur, ac a waharddent fyned i

Jerusalem i addoli y gwir Dduw. Nid cospi y
deiliaid am i'w brenhinoedd wneyd y deddfau
hyn yr oedd Duw, ond am iddynt hwy eu
hunain ufyddliau iddynt, gan ymhyfrydu
ynddynt.
Adn. 9. A meibion Israel a wnaethant yn

ddirgeT\ Bethau ag yr oedd arnynt gywilydd
eu harddel yn y goleuni ; megys yr arferion

fiBaidd a gyflawnid yn addoliad rhai o'u duw-
iau ; ac a adeiladasant iddynt uchclfcydd—
neu demlau i'w heilunod ; o dr y gioyhcyr
—yn y wlad, lle nad oedd neb ond bugeiliaid

yn aros, neu rai yn gwylied syuiudiadau ou
gelynion ; hyd y ddinasgaerog—hyuy yw, yr

oedd eu heilunaddoliaetu fiSaidd wedi dyfod
yn beth c^edinol mewn tref a gwlad.

Adn. 10. A llwyni] At addoliad flftaidd

Astaroth a Venus : gwel ar 1 Bren. xiv. 23, a

xviii. 19.

Adn. 11, Fel y cenhedloedd] Gwel ar

adn. 8.

Adn. 12. A hwy a wasanaethasant eilun-

od] Mewn dirmyg ar Dduw a'i a%V(iiir(ìod, ac

yn groes i'w orchymvn: g\\el ar ÌLxod. xî.
3—5.
Adn. 13. Trwy law yr holl broffu>ydi] l'r

rhai yr eglurodd efe ei ewylÌTs, a thrwy y

chwelwch o'ch ífyrdd drygionus, a
chedwch fy ngorchymynion, a'm
deddfau, yn ol yr holl gyfraith a
orchymynais i'ch tadau, a'r hon a
anfonais atoch trwy law fy ngweis-
ion y proífwydi.

14 Eto ni wrandawsant, eithr ca-

ledasant eu gwarau fel gwarau eu
tadau, y rhai ni chredasant yn yr
Arglwydd eu Duw.

15 A hwy a ddirmygasant ei

ddeddfau ef, a'i gyfammod yr hwn
a wnaethai efe á'u tadau hwynt, a'i

dystiolaethau efy rhai a dystiolaeth-

odd efe i'w herbyn ; a rhodiasant ar

ol oferedd, ac a aethant yn ofer :

aethant hefyd ar ol y cenhedloedd y
rhai oedcl o'u hamgylch, am y rhai

y gorchymynasai yr Arglwydd idd-

ynt, na wnelent fel hwynt.
16 A hwy a adawsant holl or-

chymynion yr Arglwydd eu Duw,
ac a wnaethant iddynt ddelwau
tawdd, nid amgen dau lo : gwnaeth-
ant hefyd Iwyn, ac ymgrymasant i

holl lu y nefoedd, a gwasanaethas-
ant Baal.

rhai y cyhoeddodd efe hi, gan ddwyn tystiol-

aeth o'r nef i'w hathramaeth trwy wyrthiau
rhyfedd a gogoneddus. Dywed Abarbinel fod

un neu chwaneg o broflTwydi dan deyrnasiad
pob brenin yn Israel a Juda, y rhai a'u cy-
mhellent hwy a'u deiliaid i droi oddi^\Tth eu
pechodau at addoliad a gwasanaeth y gwir a'r

bywiol Dduw.
Adn. 14, Eithr caledasant eu gwarau]

Cyfifelybiaeth wedi ei chymeryd oddiwrth ch
ystyfnig, yr hwn ni ddarostwng ei war i'r iau

;

fel gwarau eii tadau—yn yr anialwch. Darfu
i annghrediniaeth y tadau eu hattal hwy rhag
dyfod i Ganaan, ac annghrodiniaeth y plant eu
troi hwythau allan o Ganaan.
Adn. 15. Rhodiasant ar ol oferedd] Sef ar

ol eilunod, y rhai sydd bethau ofer i ymddiried
ynddynt am gynoithwy ; ac a acthant yn
ofer—mor ofer a diddim a'r eilunod a addol-

ent: aethant hefyd ar ol y cenhedloedd—

y

rhai a addolent jJaccus, duw y gvin, gan ym-
roddi i annghymedroldeb ; a addolent \''enus,

duwies cariad, gan ymroddi i anniweirdeb ; ac

a addolent Mars, duw rhyfel, gan ymroddi i

dywallt gwaed.
" Adn. 16. A hwy a odnwsaìit holl orchym-

ynion yr Arglwydd] O anufydd-dod i rai o

oichymynion Duw, hwy a syrthiasant bob yn
ychyuig i hollol wrthgiliad oddiwrth yr oIÌ o

lionynt ; ac a lonaethant iddynt ddelwau
tawdd—sef y ddau lo aur, un yn Dan, a'r llall

yu Bethel, 1 Bren. xii. 28 ; gionaethant hefyd
ìicyn—l!o y goiodont ou delwau i'w haddoli

;

ac ymgriimasan ti holl lu y ncfoedd—sef i'r

haul, y lloer, a'r ser ; ac a îcasanaethaint

JBaalr—gWtíì ar 1 Bren. xìy, 31, 32.
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17 A hwy a dyiiasant eu meibion
a'u merched trwy y tân, ac a arfer-

asant ddewiniaeth, a swynion, ac a
ymwerthasant i wneuthur yr hyn
oedd ddrwgynngolwgyrArglwydd,
i'w ddigio ef.

18 Am hyny yr Arglwydd a ddig-
iodd yn ddirfawr wrth Israel, ac
a'u bwriodd hwynt allan o'i olwg :

ni adawyd ond llwyth Juda yn
unig.

19 Ni chadwodd Juda chwaith or-

chymynion yr Arglwydd eu Duw,
eithr rhodiasant yn neddfau Israel

y rhai a wnelsent hwy.
20 A'r Arglwydd a ddiystyrodd

holl had Israel, ac a'u cystuddiodd
hwynt, ac a'u rhoddodd hwynt yn
llaw anrheithwyr, nes iddo eu bwrw
allan o'i olwg.

21 Canys efe a rwygodd Israel

oddiwrth d Dafydd ; a hwy a wn-
aethant Jeroboam mab Nebat yn
frenin : a Jeroboam a yrodd Israel

Adn. 17. Trwÿ y tâìî^ Gwel ar pen. xvi. 3

;

ddewiniaeth a swynion—sef pechodan ffiaidd

y cenhedloedd, yn lle ymofyn â Duw a'i broíf-

wydi : gwel ar Deut. xviii. 10—12: ac a ym-
werthasant i wneuthur yr hyn oedd ddrwg—
i fod yn gaethion yn ngwasanaeth diafol, fel y
mae caethweision dan awdurdod eu meistr.

Adn. 18. Ac a^u bwriodd hwynt allan o'i

olwgl wlad Canaan, lle yr oedd addoliad a
phresenoldeb grasol Duw ; ni adawyd ond
llwyth Juda yn unig—yn cynwys hefyd y
rhan fwyaf o Iwyth Benjamin, yn nghyda rhai

o Iwythau Simeon a Leìi, y rhai oeddynt wedi
ymgorífori â hwynt, a chael eu Uyncu yn eu
henw hwynt.

Adn. 19. Ni chadwodd Juda chwaith, ^c]
Yr oeddynt hwythau hefyd wedi ymlygru âg
eilunaddoliacth y deg Uwyth, yn onwedig dan
deyrnasiad Ahaz.

Adn. 20. A'r Arglivydd a ddiysiyrodd

holl had Isracl] Sef brenliiniaeth Israel, neu

y deg llwyth ; oddicithr y personau unigol

liyny a ymunasent â brenhiniaeth Juda : gwel

2 Cron. xi. IG.

Adn. 21. Canys efe a rioygodd Isracl oddi-

wrth dý Dafydd] Yn amser lîehoboam mab
Solomon, 1 JJren. xii. 10, &c. ; a hioy a
wnaethant Jeroboam mab Nebat ynfrcnin—
pa weithrcd a briodolir yma i'r bobl, o herwydd
nad arosasant hwy nes i Dduw, trwy ei rag-

luniacth, roddi iddo y frcnhiniaeth a addaw-

sai, eithr codi o honynt yn fyrbwyll a gwrth-

ryfclgar yn crbyn t Dafydd, gan osod Jcro-

boam ar yr orsedd o'u pcnau eu hunain, hob
ymgynghori â Duw. A Jeroboam a yrodd
Israel üdditir ol yr Arglwydd—trwy attal

iddynt fyncd i Jcrusalcm i addoli yr Arglwydd,
a'u gorfodi i addoli y Uoi aur.

Adn. 22, lleb gilio oddiwrthynt] Ond dv-
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oddiar ol yr Arglwydd, ac a wnaeth
iddynt bechu pechod mawr.

22 Canys meibion Israel a rod-
iasant yn holl bechodau Jeroboam,
y rhai a wnaeth efe, heb gilio oddi-
wrthynt :

23 Nes i'r Arglwydd fwrw Israel
allan o'i olwg, fel y llefarasai trwy
law ei hoU weision y proífwydi : ac
Israel a gaethgludwyd allan o'i

wlad ei hun i Assyria, hyd y dydd
hwn.

24 ^ A brenin Assyria a ddyg
hobl oBabilon, ac o Cuthah, ac o Afa,
o Hamath hefyd, ac o Sepharfaim,
ac a'n cyüeodd hwynt yn ninasoedd
Samaria, yn lle meibion Israel. A
hwy a feddianasant Samaria, ac a
drigasant yn ei dinasoedd hi.

25 Ac yn nechre eu trigias hwy
yno, nid ofnasant hwy yrArglwydd

;

am hyny yr Arglwydd a anfonodd
lewod yn eu plith hwynt, y rhai a
laddasant rai o honynt.

lyn siampl a gorchymynion drwg eu brenin yn
ewyllysgar a phenderfynol.

Adn. 23. Nes %'r Arglwydd fiorw Israel

allan o'i olwg] wlad Canaan, yn gaethion i

wlad Assyria.

Adn. 24. A brenin Assyria a ddyg hobl o

Babilon] Sef o'r dinasoedd hyny yn Babilon

ag oeddynt dan lywodraeth yr Assyriaid ; ac
Cuthah, ^c.—ond odid yr un a Cus. Y mae

Uawer o ansicrwydd gyda golwg ar y Ueoedd
hyn ; ond gallwn fcddwl eu bod oll dan lyw-
odraeth brenin Assyria. Ac ü'u cyfleodd
hwynt yn ninasoedd Samaria—i breswylio

yno yn lle deg llwyth Israel. Ymddengys
mai ei amcan ef oedd tori ymaith bob achlys-

ur i wrthryfelgarwch o blith yr Assyriaid a'r

Israeliaid, trwy beri iddynt newid dwy wlad.

Ni fyddai gan yr Assyriaid yn Samaria, na
chan Israel yn Assyria, un drcfdaeth yno i'w

liawlio, na dim dylanwad i godi plaid yn crbyn
cu gorthrymwyr.

Adn. 25. Ac yn nechre eu trigias hwy yno]
Neu eu prcswyliad yn Samaria ; nid ofn-
asant hwy yr Arglwydd—cithr addolent yn
unig cu duwiau eu hunain, yr hyii oedd yn
groes i cgwyddorion ac arfcriad y paganiaid, y
rhai a addolent dduwiau y wlad Uo y dcuent
yn chwancgol at cu duwiau eu hunain. Am
hyuy yr Argiwydd a aiifunodd lewod yn eu
])LiLh—o brysglwyni yr lurddoncu, llc yr oedd
Uawcr honynt yn llochcsu, Jcr. xlix. lí), a

llo y liuosogcnt o angcnrlicidrwydd ar ol i'r

wlad gacl ci diboblogi ; y rhai a laddasant
rai honynt—fcl barn nciilduol arnynt am
bcidio ofni yr Arglwydd. Ni oddofai yr Ar-
glwydd iddynt hwy yn ddigosp bcidio ei ofni

cf yn Ngiifinaau, ci wlad sautaidd ci hun, mwy
nag y goddclodd cfo hyny yn Isracl o'r blacn.

Adu. 2G. Am na wyddcni ddefod JJuw y
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26 Am hyny y mynegasant i fren-

in Assyria, gan ddywedyd, Y cen-

hedloedd y rhai a fudaist ti, ac a
gyflcaist yn ninasoedd Samaria, nid
ad-waenaut ddefod Duw y wlad : am
hyny efe a anfonodd lewod yn eu
mysg hwynt, ac wele, lladdasant
hwynt, am na wyddent ddefod Duw
y wlad.

27 Yna brenin Assyria a orchym-
ynodd, gan ddywedyd, Dygwch yno
un o'r ofleiriaid a ddygasoch oddi-

yno, i fyned ac i drigo yno, ac i

ddysgu iddynt ddefod Duw y wlad.
28 Felly un o'r ofieiriaid a ddyg-

asant hwy o Samaria a ddaeth ac a
drigodd yn Bethel, ao a ddysgodd
iddynt pa fodd yr ofnent yr Ar-
glwydd.

wlad] Yr oeddynt yn meddwl fod Duw Is-

rael, fel eu duwiau lîwy, yu cael ei gyfyngu i

ryw le neillduol, ac nid yn Dduw yr holl

ddaear, ac yn Arglwydd pawb oU ; a chasglent

fod hon yn farn arnynt am beidio addoli 'Duw
y wlad,' yr hyn nis gallent ei wneuthur, am
na wyddent pa fodd i'w addoli.

Adn, 27. Dygioch yno un oV offeiriaid a
ddygasoch oddiyno] Y mae yndebyg mai un
oäeiriaid y lloi aur oedd hwn, ac nid un o

hüiogaeth Aaron, yn enwedig gan iddo fyned

i drigo yn Bethel, lle yr oedd un o demlau y
Uoi.

Adn. 28. Ac a ddysgoddiddynt pafodd yr
ofnent yr Arglwydd] Y mae yn debyg iddo

eu dysgu hwy i gyduabod yr Arglwydd fel

Duw lleol y wlad liòno, i oífrymu aberthau

iddo ar yr uchelfeydd, ac i gyflawni rhai o

ddefodau y ddeddf seremoniol ; ond heb eu
dysgu i adnabod Jehofa fel 13ôd ysbrydol,

anfeidrol, a thragwyddol, na dybenion ysbryd-

01 yr aberthau a'r seremoniau a gyflawTient.

Ond er mor anmherSaith oedd y ddysgeidiaeth

hon, fel y sylwa Clarke, bu yn foddion yn y
diwedd i ddiddymu eilunaddoliaeth y bobl

hyn, nes eu bod yn fuan ar ol y caethiwed
Babilonaidd mor rydd oddiwrth eilunaddol-

iaeth a'r luddewon eu hunain, ac y maent yn
parhau felly hyd heddyw. Y maent yn awr
bron wedi darifbd oddiar y ddaear : yr ychydig
weddiUion ag sydd o honynt a geir yn Nap-
louse a Jaffa, yr hen Sichem a Joppa. Nid
oes yn awr end oddeutu 30 o deuluoedd o

honynt, yn cynwys oddeutu 200 o bei-sonau,

rhwTig gwr, gAvragedd, a phlant. Y mae
ganddynt synagog, i'r hon yr ànt yn gyson bob
sabbath, wedi ym\\isgo mewn diUad gwnion

:

gwel ar loan iv. 9.

Adn. 29. Elopobcenedl] O'rpumpa enwir
yn adn. 24 ; oedd yn gwneuthur—ac yn add-
oU eu du%viau eu hunain, y rhai yr arferent

eu haddoU yn Babilon, Cutha, &c., yn chwa-
negol at addoUad yr Arglwydd ; ac yn eu
gosod yn nhai yr uchelfeydd a wnaelhai y
Samariaid—neu a wnaethai pobl larael, cyn
eu caetbgludo : gwel ai- adn. 9— 11.

29 Eto pob cenedl oedd yn gwneu-
thur eu duwiau eu hun, ac yn eu
gosod yn nhai yr uchelfeydd a
wnaethai y Samariaid, pob cenedl
yn eu dinasoedd yr oeddyntynpre-
swylio ynddynt.

30 A gwr Babilon a wuaethant
Succoth-Benoth, a gwr 'Cuth a
wnaethant Nergal, a gwr Hamath
a wnaethant Asima,

31 A'r Afìaid a wnaethant Nib-
haz a Thartac, a'r Sepharfiaid a
losgasant eu meibion yn tân i Ad-
rammelech ac i Anammelech duw-
iau Sepharfaim.

32 Felly hwy a ofnasant yr Ar-
glwydd, ac a wnaethant iddynt rai

o'u gwehilion yn oíFeiriaid yr uch-
elfeydd, y rhai a wnaethant aherth-

Adn. 30. A gwr Babilon] Y rhai a
ddaethant i Samaria o Babilon, adn. 2-1; a
wnaethant Succoth-Benoth—neu 'bebyU y
merched ieuainc,' Ue yr oedd eilun ganddynt
ar lun iâr a chywion, aUe y byddai merch-
ed ieuainc cysegredig i'r dduwies 3Ielitta., neu
Yenus, yn ymddarostwng i anUadrwydd fel

un o ddefodau eu haddoUad. A gwr Outh
—neu Cutha, adn. 24 ; a wnaethant Nergal
—ymddengys mai yr haul oedd yr eilun hwn,
fel yr achos o gylchdroadau dyddiol a blynydd-
ol y planedau ; oddiwrth ner, ' goleuni,' a gal,
' cylchdroi.' Dywed y rabbiniaid fod yr eüun
hwn yn cael ei arddangos ar lun ceiliog, yr
hwn a gân ar ddynesiad y bore. A gwr
Hamath a wnaethant Asinia—eilun ar lun

gafr, meddai y rabbiniaid ; a dj'wedir fod }t
enw yn arwyddo ' iaviTi, cymod, dyhuddiant ;'

ac y mae yn debyg mai geifr a aberthent i

wneuthur cymod.
Adn. 31. A'r Afiaid a wnaethant Nibhaz

a Thartac] Yr oedd gan y rhai hyn ddau
dduw : y cyntaf ar lun epa, a'i ben fel pen ci,

ac yn sefyll ar ei ddau droed ol, gan edrych ar

y lleuad ; a'r aü ar lun asyn. Ond tybia rhai

íbd y naiU yn arwyddo yr haul, a'r UaU ger-
byd. A'r Sepharfiaida losgasant eumeibion
yrb tân i Adrammelech ac i Anammelech—
meddyUr nad oedd y rhai hyn ddim ond gwa-
hanol enwau ar Moloch, gan eu bod yn Üosgi

eu meibion iddynt : ond dywed yr luddewon
fod un ar lun 7nul, a'r Uall ar lun march ; neu
ar lun^awn a chyffylogyn, meddai ereiU. Y
mae hyd yn nod ein hanwybodaeth o barth yr
eilunod hyn yn dysgu i ni gyflawniad gair

Duw trwy Jeremia, (pen. x. 11,) y byddai
iddynt oU gael eu dyfetha. Y maent oU wedi
eu claddu mewn annghof, tra y mae enw y
gwir Dduw fyth mewn coftadwriaeth.

Adn. 32. Felly hwy a ofnasant yr Ar-
glioydd] Yn ol fel yr oeddj^nt yn cael eu
dysgu gan yr oft'eiriad, adn. 28 ; ac a icnaeth-

ant iddynt rai ö'ugwehilionynoffeiriaid—

i

wasanaethu yr Arglwydd, tra yr oedd y rhai

mwyaf urddasol o honynt ond odid yn ofteir-

iaidi'wduwiaueuhunain:gwelar 1 Bren.xii.31.
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atc iddynt yn nhai yr uchelfeydd.
33 Yr Arglwydd yr oeddynt hwy

yn ei ofni, a gwasanaethu yr oedd-
ynt eu duwiau, yn ol defod y cen-
hedloedd y rhai a ddygasant oddi-
yno.

34 Hyd y dydd hwn y maent hwy
3^n gwneuthur yn ol eu hen arferion

:

nid ydynt yn ofni yr Arglwydd, ac
nid ydyut yn gwneuthur yn ol eu
deddfau hwynt, nac yn ol eu harfer,
nac yn ol y gyfraith na'r gorchym-
yn a orchymynodd yr Arglwydd i

feibion Jacob, yr hwn y gosododd
efe ei enw, Israel.

35 A'r Arglwydd a wnaethai gyf-
ammod â hwynt, ac a orchymynasai
iddynt, gan ddywedyd, Nac ofnwch
dduwiau dyeithr, ac nac ymgrym-
wch iddynt, ac na wasanaethwch
hwynt, ac nac aberthwch iddynt

:

36 Ond yr Arglwydd yr hwn a'ch
dyg chwi i fyny o wlad yr AiíFt â
nerth mawr, ac â braich estynedig,
efe a ofnwch chwi, ac iddo efyr ym-

Adn. 33. Yr Arglwydd yr oeddynt hwy
yn ei ofni, a gwasanaethu yr oeädyîit eu
duwiau] Nid oeddynt wedi gadael eu heilun-

addoliaeth, ond corflbrent addoliad y gwir
Dduw gydag addoliad eu beiiun-dduwiau. Yr
oedd arnynt ofn Jehofa, yr hwn a anfonasai

lewod i'w plith, adn. 25, ac am hyny cynygient
fath addoliad iddo ef i'w heddychu ; ond yr
oeddynt hefyd yn gwasanaethu eu duwiau eu
bunain gydag hyfrydwch, am fod y cyfryw
addoliad yn boddhau eu nwydau aflan a'u tu-

eddiadau pechadurus. Yn ol dejody cenhedl-

oedd—neu y gwahanol Iwythau Israelaidd, y
rhai a addolent y gwir I>duw, fel y tybient

hwy, trwy y lloi aur.

Adn. 34. llyd y dydd hwn y maent htoy

yn gwneulhur yn ol eu hen arferion] Tybia
rhai mai aui yr Assyriaid a ddygwyd i dir Is-

rael y dywedir liyn, eu bod yn parhau i was-

anaethu eu duwiau ar yr un pryd ag y cymer-
ent amynt addoli yr Arglwydd, hyd y dydd
yr ysgrifenwyd yr hanes hon. Ond barna ereill

mai am yr Israeliaid y dywedir, eu bod yn
parhau yn eu hen arferion eilunaddolgar ar ol

eu caethgludo i Assyria ; ac y mae liyny yn
Ued debyg, trwy mui am Israel y ilefarir

o hyn hyd ddiwedd adn. 40. JVid ydynt
yn ofni yr Arglwydd—yn Assyria mwy nag
yn Samaria; ac nid ydynt yn gwneuthur
yn ol eu deddfau hwynt—y rhai a roddasai

L>uw i'w tadau ar Sinai ; nac yn ol eu harfer
—yn ol arf'er eu tadau cyn iddynt lithro i ei-

lunaddoliaeth. jLJi enw Israel—gwel ar üen.
xxxii. 8; a XXXV. 10.

Adn. 35. A'r Arglwydd a wnaethai gyf'
ammod â hwynt] Sef à thadau plunt Israel

yn Sinai : gwel ar Exod. xx. 3—5.

Adn. 36. Yr hwn a'ch dyg chwi ifyny o
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grymwch, ac iddo yr aberthwch.
37 Y deddfau hefyd, a'r barned-

igaethau, a'r gyfrailh, a'r gorchym-
yn, a ysgrifenodd efe i chwi, a ged-
wch chAvi i'w gwneuthur byth ; ac
nac ofuwch dduwiau dyeithr.

38 Ac nac annghofìwch y cyfam-
mod a ammodais â chwi, ac nac
ofnwch dduwiau dyeithr

:

39 Eithr ofnwch yr Arglwydd
eich Duw ; ac efe a'ch gwared chwi
law eich holl elynion.

40 Ond ni wrandawsant hwy, eithr

yn ol eu hen arfer y gwnaethant
hwy.

41 Felly y cenhedloedd hyn oedd
yn ofni yr Arglwydd, ac yn gwas-
anaethu eu delwau cerfìedig ; eu
plant a'u hwyrion : fel y gwnaeth
eu tadau, y maent hwy yn gwneuth-
ur hyd y dydd hwn.

PENISÍOD XYIII.

ÀC yn y drydedd fìwyddyn i Hosea
mab Elah brenin Israel, y teyrn-

wlad yr Aifft] Crybwyllir hyn i ddangos y
rhwymedigaeth fawr oedd arnynt hwy i was-
anaethu yr Arglwydd yn unig, yr liwn a
wnaethai gymaint erddynt. A nerth mawr,
ac â braich estynedig—trwy rifres o wyrthiau
rhyfeddol, y rliai a etteithid gan ei nerth holl-

alluog ef.

Adn. 37. A ysgrifenodd efe i chwi] Ar y
ddwy lech faen ; i'w gwneuthur byth—canys

y mae y gyfraith foesol i'w chadw yn dra-

gwyddol, ac yr oedd y ddeddf seremoniol i'w

chadw hyd ddiddymiad yr oruchwyliaeth ludd-
ewig.

Adn. 38. Ac nac annjhofiwch y cyfammod
a aìnmodais â chwi] Trwy esgeuluso y wy-
bodaoth ddeddf Duw, neu anufyddhau iddi

trwy eilunaddoliaeth.

Adn. 39. Ac efe a'ch gwared chwi o law
eich holl elyìiion] Yn dymhorol ac ysbrydol.

Adn. 40. Ondniwrandaicsant hwy] Éitlir

gwnaethant yn ol eu hen arferion eilunaddol-

gar yn nyddiau Jeroboam tra y buont yn
ngwlad Israel, ac wedi hyny yn ngwlad Assyiia.

Adn. 41. Felly y cenhedloedd hyn] Y rhai

a ddaetliant i ddinasoedd Samaria yn Ile yr

Israeliaid ; oeddyn ojniyr ArgLtvydd, acyn
giuasanaethu eu dclwau—parhausant yn yr

un cymysgedd o addoliad trwy bob cenhedl-

aeth hyd yr amser yr ysgrifenwyd yr hanes
iion : gwel ar adn. 33.

PEN. XVIII. Adn. 1. Ac yn y drydedd
Jlwyddyn, <5'c.J ü'r naw a grybwyllwyd yn
pen xvii. 1. Ar ol gorphen yr hanes am
Irenhiniueth Israel, a chaetligludiad y deg
Uwyth i Assyria, y niae yr hanesydd suntaidd

yn troi yma i roddi lianes am frcnlíinoedd a
tiioyrníis Juda o iiyny yn mlacn.
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asodd Hezeciah mab Ahaz brenin
Jiida.

2 Mab pum mlwydd ar hugain
oedd efe pan aeth yn frenin, a naw
mljnedd ar hugain y teyrnasodd efe

yn Jernsalem : ac enw ei fam ef
oedä Abi, merch Zachariah.

3 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
nnion yn ngolwg yr Arglwydd, yn
ol yr hyn oll a wnaethai Dafydd ei

dad ef.

4 ^ Efe a dynodd ymaith yr iich-

elfeydd, ac a ddrylliodd y delwan,

Adn. 2. Mabpum mlwydd ar hygain oedd
efepan aethynfrenin] Gan mai 36oedd oed-

ran Ahaz pan fu farw, pen. xvi. 2, a bod He-
zeciah ei fab yn 25 oed pan ddechreuodd deyrn-
asu, rhaid ei fod wedi ei eni pan yr oedd Áhaz
ei dad yn 11 ml-n'^^dd oed. Y mae amrai íFyrdd

i gyfarfod â'r dyryswch hwn : (1) Gall fod

pwall eiddo rhyw adysjrrifenydd wedi ym-
lusgo i'r testATi, ac nad oedd Hezeciah mor hen
yn dechreii teymasu ag y dywedir yma, neu
fod Ahaz yn hynach pan ddechreuodd efe

deymasu : pfì^'el isod. (2) Neu dichon nad
oedd He7eciah ond newydd adael ei 24 pan
aeth yn frenin, a bod ei dad bron yn 37 pan fu

farw, yr hyn a'i gwna ef agos yn 13 pan gen-

hedlwyd ei fab ; ac y mae genym hanesion

credadwy am feibion a merched yn y dwyrain,
yn gystal ag yn India, yn cael plant pan
oddeutu 12 oed. (3) Neu gall fod Ahaz yn
20 oed pan ddechreuodd efe gyd-deyrnasu â
Jotham ei dad, ac iddo deymasu 16 mlynedd
ei hun ar ol marwolaeth ei dad ; ac felly yr
oedd efe, pan fu farw, gynifer o flynyddoedd
«wchlaw 36 mlwydd oed as' y bu yn cyd-
de^-rnasu â Jotham ei dad. Tybier fod Ahaz
yn 20 mlwydd oed y pryd hyny, ac iddo fod

yn cyd-deymasu â'i dad 5 nilynedd, a 16
mlynedd ar ol ei dad ; gwnai hyny oedran
Atíaz yn 41 pan fu farw, ac yn 16 pan gen-

hedlwyd Hezeciah. (4) Ond yn 2 Cron. xxviii.

1, y mae y Syriaeg, yr Arabaeg, a'r LXX, yn
darllen, ' Mab pum mlwydd ar hugain oedd
Ahaz pan ddechreuodd efe deyrnasu.' Ac enw
ei fam eý oedd Abi, merch Zachariah—yn
debygol y dyn duwiol hwnw ag ydoedd yn
meddu y fattí ddylanwad dan deymasiad Uz-
ziah, (2 Cron. xxvi. 5,) dan hyffbrddiad a
siampl pa un y gallai ei ferch ef gadw ei mab
Hezeciah oddiwrth eilunaddoliaeth Ahaz.
Adn. 3. Ac efe a wnaeth yr hyn oedd

union'] Mewn pethau crefyddol tuag at Dduw,
ac me'wn pethau moesol a gwladol tuag at

ddynion ; yn olyr hyn oll a wnaethaiDafydd
—ie, ete a ragorodd ar Dafydd, trwy ymgadw
oddiwrth y pechodau ag y sjTthiodd efe

iddynt.

Adn. 4. Efe a dynodd ymaith yr uchel-

feydd, Sçc.'\ Yr hyn ni ddarfu i'r brenhinoedd
o'i flaen gynyg ei wneyd ; ac a falurioddy
sarff bres a wnelsai Moses—i iachâu y rhai a
frathesid gan y seirff' tanllyd, Num. xxi.

4:—9 ; canys hyd y dyddiau hyny yr oedd

ac a dorodd yllwyni, ac afaluriodd
y sarff bres a wnelsai Moses ; canys
hyd y dyddiau hyny yr oedd meib-
ion Israel yn arogldarthu iddi hi

:

ac efe a'i galwodd hi ÎTehustan.
5 Yn Arglwydd Dduw Israel yr

ymddiriedodd efe, ac ar ei ol ef ni
bu ei fath efyn mhlith holl frenhin-
oedd Juda, nac yn mysg y rhai a
fuasai o'i flaen ef.

6 Canys efe a lynodd wrth yr Ar-
glwydd, ni thrôdd efe oddiar ei ol
ef, eithr efe a gadwodd ei orchym-

meibion Israel yn aropldarthu iddi hi—nid
o'r amser y dygwyd tíi i Ganaan, canys ni
oddefasai Dafydd, na Solomon yn nectíre ei
deyrnasiad, i hyny gael ei wneuttíur ; a buas-
ai Asa a Jehosaptíat, pan y diwreiddiasant ei-
lunaddoliaeth Juda, yn dîwreiddio hon hefyd
pe buasid yn arogldarthu iddi yn eu dyddi'au
hwy : felly y mae yn debyg í'r eiluiiaddol-
iaeth hwTi dechreu yn nyddiau A haz, neu cyn
hyny, pan y darfu i d Juda briodi merch'edt Ahab, ac y dygwyd pob math o eilunaddol-
iaeth i deyrnas Juda. Yr oedd y sarífbros
hon wedi cael ei chadw er dyddiaii Moses yn
gysgod Grist, ac yn goffìadriaeth o wyrth
drugarog Jehofa i Israel, yr un modd" a'r
crochan manna a gwialen Aaron; ond pan
aeth meibion Israel i dalu addoliad dwyfol
iddi, yr oedd yn well gan Hezeciah falurío y
gofeb hon o drugaredd ryfedd Duw i'w tadau,
na goddef iddi gael ei chamddefnyddio felly.

Ac a'i galwodd hi Nehustan—y coegbeth
neu y tegan pres. Fel pe dywedasâi, Pa fodd
bynag y defnyddid y sarff" hon gynt gan
Dduw fel arwydd o'i allu a'i drugaredd, nid
yw hi yn awr ddim ond dernyn o bres, yr ìwra
ni all wneuthur lles i chwi, na bod yn addas
wrthddrych eich addoliad. Dylid syiwi, er y
dywedir yma i Hezeciah falurio y sarff bres
yn ch%vilfriw, a bwrw ei Ilwch ond odid i'r

afon, fel Ilwch y llo aur gynt, Exod. xxxii.
20, eto fod )' Pabyddion hyd heddyw yn cy-
meryd arnynt ei dangos hi yn gyfan yn eglwys
St. Ambrose yn Milan

!

Adn. 5. Yn Arglwydd Dduw Israel yr
ymddiriedodd efe} Am bob cymhorth a bén-
dith dymhorol ac ysbrydol, ac nid mewn ei-
lunod,- nac mewn braich o gnawd ; ac ar ei ol
ef ni bu eifath—os gwrthddadleuir fod yr un
peth yn cael ei ddywedyd am Josiah, pen.
xxiii. 25, gellir sylwi, fod pob un o honynt yn
rhagori ar y llall mewn rhai pethau ; Hèzeciah
yn hyn, ddarfod iddo ef ddechreu ar y gwaith
ddiwygiad yn y flwyddyn gyntaf o'i deyrn-

asiad, 2 Cron. xxix. 3, yr hyn ni wnaeth Josiah
hyd y 18fed, pen. xxii. 3 ; nac yn mysg y
rhai a fuasai oH flaen c/—canýs nid oedd
buchedd Dafydd a Solomon yn mtíob peth mor
ddifrycheulyd a'r eiddo ef.

Adn. 6. Canys efe a lynodd wrth yr Ar-
glwydd] Sef wrth ei holi orchymynion ef, yn
foesol, seremoniol, a gwladol.

Adn. 7. Ac efe a wrthryfelodd yn erln/n
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ynion ef, y i'liai a orchymynasai yr

Arglwydd wrtli Moses.
7 A'r Arglwydd fu gydag cf ; i

ba le bynag yr aetb, efe a Iwyddodd

:

ac efe a wrthryfelodd yn erbyn
brenin Assyria, ac nis gwasanaeth-
odd ef.

8 Efe a darawodd y Philistiaid

hyd Gaza a'i therfynau, o dr y
gwylwyr hyd y ddinas gaerog.

9 '^ Ac yn y bedwaredd flwydd-

yn i'r brenin Hezeciah, (hòno ocdd

y seithfed flwyddyn i Hosea mab
Elah breniu Israel,) y daeth Sal-

maneser brenin Assyria i fyny yn
erbyn Samaria, ac a warchaeodd
arni hi.

10 Ac yn mhen y tair blynedd

yr ennillwyd hi
;
yn y ^chweched

flwyddyn i Hezeciah, (hòno oedd y
nawfed flwyddyn i Hosea brenin

Israel,) yr ennillwyd Samaria.

11 A brenin Assyria a gaethglud-

odd Israel i Assyria, ac a'u cyfle-

odd hwynt yn Halah ac yn Habor,
wrth afon Gozan, ac yn ninasoedd y
Mediaid

:

12 Am na wrandawsant ar lais

brenin Assi/ria] Hyny yw, efe a daflodd ym-
aith yr iau i'r hon yr ymddarostyngasai ei dad

yn llwfraidd, pen. xvi. 7, 8, ac a ymaflodd yn

V benaduriaeth lawn ac annibynol a sefydlasai

Dtiw yn nh Dafydd; ac nid oedd hyny, er ei

fod yn cael ei alw yma yn lorthryfel, yn

ddim mwy na sicrhau hawliau cyfiawn ei

goron.

Adn. 8. Efe a darawodd y Philistiaid hyd
Oaza] Ac a enniUodd oddiarnynt yr hyn a

gollasai ei dad, 2 Cron. xxTÌii. 18 ; o dwr y
fpoylwyr hyd y ddinas ^aero^f—ymadrodd

'diareból, yn arwyddo buddugoliaeth gyff"redin-

ol mewn tref a gwlad, pen. xvii. 9.

Adn. 9—12. JJacth Salmaneser brenin As-

syria i fyny yn erbyn Samuria, <^c.] Gwel

liyn yn cacl ei egluro yn pen. xvii. 3, &c.

Aíin. 13. Ac yn y bedwaredd fiìvyddyn ar

ddeg'ì Yr hyn oedd yn mhcn wyth mLynedd

ar ól caethghido Isniel, yr hyn a gymcrodd le

yn y chweched flwyddyn i Hezeciah, adn. 10;

y daeth Senacherib b'renin Assyria—dywed
'rhai mai Salmaneser oedd hwn ; ond y mae
yn debycacli mai ei fab neu ei olynydd yd-

oodd. Cefnogwyd ef i wneyd yr ymosodiad

hwn ar Juda gan Iwyddiant ei dad yn crbyn

Israel, ac i ddial ar Hczociah am ei wrth-

ryfel, a<]n. 7. Yn erbyn holl ddiìiasoedd

caeroff Juda, ac a'u hennillodd hwynt—y
rlian ífwyaf o honynt, ond nid yr oll, pen. xix.

8. Yr oedd yr ymosodiad hwn ar Juda yn

draUod mawr i'r doymas, trwy yr hyn y prof.

ai Duw ff"ydd Hcîeciah, ac y coryddai efo y
bobl, y rhai a elwir yn 'gcuodl ragrithiol,'
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yr Arglwydd eu Duw, eithr tros-

eddu ei gyfammod ef, a'r hyn oll a
orchymynasai Moses gwas yr Ar-
glwydd, ac na wrandawent arnynt,
ac nas gwnaent hwynt.

13 ^ Ac yn y bedwaredd flwydd-
yn ar ddeg i'r brenin Hezeciah, y
daeth Senacherib brenin Assyria i

fyny yn erbyn holl ddinasoedd caer-

og Juda, ac a'ii hennillodd hwynt.
14 A Hezeciah brenin Juda a an-

fonodd at frenin Assyria i Lachis,
gan ddywedyd, Pechais, dychwcl
oddiwrthyf : dygaf yr hyn a rodd-
ych arnaf. A brenin Assyria a os-

ododd ar Hezeciah brenin Juda, dri

chant o dalentau arian, a deg-ar-
hugain o dalentau aur.

15 A Hezeciah a roddodd iddo yr
holl arian a gafwyd yn nh yr Ar-
glwydd, ac yn nhrysorau t y
brenin.

16 Yn yr amser hwnw y torodd
Hezeciah yr aur oddiar ddrysau
teml yr Arglwydd, ac oddiar y co-

lofnau a orchuddiasai Hezeciah
brenin Juda, ac a'u rhoddes hwynt
i frenin Assyria.

Esay X. 6, am nad oeddynt yn cyduno o'ii

calon â Hezeciah i ddwyn yn mlaen y diwyg-
iad, nac yn foddlon i ymadael â'u heilunod, a
throi at Dduw mewn gwir edifeirwch.

Adn. 14—16. A IIezeciah brenin Juda a
anfonodd atfrenin Assyria i Lachis] Dinas
yn llwyth Juda, 22 o filldiroedd i'r deau-or-
llevrin Jerusalem. Yr oedd Hezeciah ar y
cyntaf wedi parotoi i wrthsefyll brenin As-
syria, 2 Cron. xxxii. 1—8 ; ond wrth weled
hwnw yn llwyddo i gymeryd ei ddinasoedd ef,

collodd radd fawr o'i hyder yn yr Arglwydd,
ofnodd am Jerusalem, a danfonodd ato i

ddeisyf ammodau heddwch. Eithr efe a
ddylasai ymddiried yn fwy yn Nuw, ac ym-
gynghori â'r proff'wyd Esay cyn gwneuthur
hyny. Pcchais—nid yn erbyn yr Arglwydd,
ond yn erbyn brenin Assyria, trwy wrthrfela
yn ei erbyn cf, ac ysgwyd ymaith ei iau ef
oddiamo, adn. 7 ; dychiocl oddiwrthyf—adrof
i'th wlad dy hun ; dygafyr hyn àroddych
arnaf—mewn ff'ordd o ddirwy. ' Dri chant o
dalentau arian, a dey-ar-hufiain o dalentau
aur—yr hyn a gyràedd i £206,906 5«. o'n
harian ni. I wneyd i fyny y swm hwn, yr
oedd efo yn gorfod nid yn unig waghau y try*

sorfoydd cyhoeddus, ond hefyd gymeryd y
llafuau aur oddiar ddrysau y deml, ac oiîdiar

y colofnau, adn. 15, 16, er mwyn attal y gelyn,
fel y tybiai efo, rhag Uosgi y ddinas a'r deml

;

a diamau ci fod yn bwriadu adferu y trysorau
hyn yn Uawn cyn gynted ag y gallai.

Adn. \*I. A brenin Assyria a anfonodd
Tartan, <S'<^] Tri o'i dywysogion milwraidd ;
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17 ![ A brenin Assyria a anfon-

oddTartan, a Rabsaris, aRabsaceli,

o Lachis, at frenin Hezeciah, â llu

dirfawr yn erbyn Jerusalem. A hwy
a aethant i fyny, ac a ddaethant i

Jei'usalem. Ac wedi eu dyfod i

fyny, hwy a ddaethant ac a safasant

wrth bistyll y llyn uchaf, yr hwn
sydd yn mhrif ffordd maes y panwr.

18 Ac wedi iddynt alw ar y bren-

in, daeth allan atnt hwy Eliacim
mab Hilciah, yr hwn oedd ben-

teulu, a Sobnah yr ysgrifenydd, a

Joab mab Asaph y cofìadur.

19 A Rabsaceh a ddywedodd
wrthynt hwy, Dywedwch yn awr
wrth Hezeciah, Fel hyn y dywedodd
y brenin mawr, brenin Assyria, Pa
hyder yto hwn yr wyt yn ymddiried
ynddo ?

20 Dywedyd yr ydwyt, (ond nid
ydynt ond geiriau ofer,) Y mae gen^

yf gyiigtor a nerth i ryfel. Ar bwy
y mae dy hyder pan wrthryfelaist

i'm herbyn i ?

21 Wele yn awr, y mae dy hyder

â llu dirfawr yn erhyn Jerusalem—ar ol i

Senacherib dderbyn yr arian, am y rhai y
cytunodd efe i ymadael o wlad Hezeciah, efe

a dorodd ei gyfammod âg ef, yr hyn a barot

ôdd y ffordd i'w ddinystr ei hun ; ac a safas-

ant wrth bistill y llyn ucìutf—neu y ddyfr-

ffos ag oedd yn cludo dwfr o'r Uyn uchaf i'r

maes Ue yr oedd y panwyr, ar ol golchi eu
brethynau, yn eu taenu hwynt i'w sychu.

Adn. 18. Ac wedi iddynt alw ar y brenin]

I ymdrin â hwy am heddwch, trwy ymostwng
i ammodau newyddion; daeth allan atynt
hwy Uliacim, Sçc.—tri o brif swyddogion He-
zeciah : gwel ar Esay xxii. 15—24.

Adn. 19. A Rabsaceh] Yr hwn oedd y prif

genad dros Senacherib : gwel ar adn. 26. Fel
hyn y dywedodd y brenin mawr—felly y
geilw efe frenin Assyria, fel pe buasai yn
Dduw, neu frenin y brenhinoedd. Pa hyder
yw hwnyr wyt yn ymddiried ynddo ?—iaith

ddirmygus am Jehofa, fel pe na buaaai efe yn
alluog i wrthsefyll Senacherib !

Adn. 20. Y mäe genyfgynghor a nerth i

ryfel] Cynghor i drefnu yn ddoeth, a nerth i

gyflawni yn effeithiol : dau beth anhebgorol
me^^Ti rhyfel. Ond tybiai Rabsaceh na feddai
Hezeciah un o'r ddau beth hyny, na neb i'w
gynorthwyo yn erbyn brenin mawr Assyria,
oddieithr brenin egwan a thwyllodrus yr
Aifft.

Adn. 21. Y ffon gorsen ddrylliedig hon]
Tybiai Rabsaceh fod Hezeciah yn ymddiried
yn yr Aifft, ac am hyny efe a a/ddengys y
deyrnas hòno mor wan a'r corsenau a dyfent
ar lanau y Nihis, y rhai, os pwysai dyn arnynt,
a dorent yn ysgyrion, nes y byddai i'r dellt

dreiddio trwv ei law. Y cyfryw yw Phaxao,
3

ar y ffon gorsen ddrylliedig hon, ar
yr Aifft, yr hon pwy bynag a bwyso
arni, hi a â i gledr ei law ef, ac a
dylla trwyddi hi : felly y mae Pha-
rao brenin yr Aifft i bawb a hyder-
ant arno ef.

22 Ac os dywedwch wrthyf, Yn
yr Arglwydd ein Duw yr ydym ni

yn ymddiried ; onid efe yw yr hwn
y tynodd Hezeciah ymaith ei uchel-
feydd, a'i allorau, ac y dywedodd
wrth Juda, ac wrth Jerusalem, O
flaen yr allor hon yr ymgrymwch
chwi yn Jerusalem ?

23 Yn awr gan hyny dod wystl-
on, atolwg, i'm harglwydd brenin
Assyria, a rhoddaf i ti ddwy fìl o
feirch, os gelli di roddi rhai a farch-
ogo arnynt hwy.

24 A pha fodd y troi di ymaith
wyneb un capten o'r gweision lleiaf

i'm harglwydd, ac yr ymddiriedi
yn yr Aifft am gerbydau a gwr
meirch ?

25 Ai heb yr Arglwydd y daeth-
ym i fyny yn erbyn y lle hwn, i'w

meddai efe : ni cha neb gymhorth, 'eithr niw-
ed, wrth hyderu arno ef.

Adn. 22'. Ac os dywedwch wrthyf Yn yr
Arglwydd, ^'c] Gwyddai Rabsaeeh fod He-
zeciah a'i bobl yn proffesu ymddiried yn yr
Arglwydd ; ond y mae efe yn ceisio dadseiÛo
yr hyder hwnw, trwy ofyn, pa fodd y gallent

hwy ddysgwyl y cynorthwyai yr Arglwydd
hwy, pan yr oedd Hezeciah wedi dryllio ei

uchelfeydd a'i allorau ef ? adn. 4.

Adn. 23. Yn awr gan hyny dod wystlon]
Ybydd i ti yraostwng ádiadeyrngedflììydd-
ol i frenin Assyria ; canys nid oedd yr ârian
o'r blaen ddim ond gwobr unwaith am byth,
adn. 14. Neu gall mai yr ystyr yw, ' dod ar-
wydd y deui di allan i ryfel â ni.* A rhoddaf
i ti ddwy fil feirch—gwawdiaith drahaus :

fel pe dywedasai, Tyred allan i'r maes i ym-
ladd ; ac os gelli di gynull dwy fil o farchog-

ion, y rhai a wyddant pa fodd i ddefnyddio
meirch, mi a roddaf i ti ddwy fil feirch at

eu gwasanaeth ; ac ar ol cael y fantais hòno,
ni fydd genyt obaith yn erbyn ein byddin-
oedd lluosog a chedyrn ni.

Adn. 24. A pha fodd y troi di ymaith
wyneb un capten, S,~c.] Hyd yn nod y lieiafa'r

gwanaf o hoU gapteniaid byddin hiosog yr As-
syriaid : ac os na ellî orchfygu un, pa fodd y
dysgwYÜ allu gorchfygu yr oìl, a píieri iddynt
ffoi o'tíi flaen ?

Adn. 25. Ai heb yr Arglwydd y daethym
ifyny yn erbyn y lle hivn, i'to ddinystrio

ef)] Sef heb ei ganiatàd a'i anfoniad ef. Efe
a gasglai oddiwith eu llwyddiant blaenorol fod
Jehofa yn arweiuydd iddynt ; neu yn hytrach,
efe a ddywedai hyn i ddychrynu gwr Juda.
Yr Arglwydd a ddywedodd torthyf—hyn
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ddinjstrio ef? Yr Arglwydd a ddy-
wedodd wrtliyf, Dos i fyny yu erbyn

y wlad hon, a dinystria hi.

26 Yna y dywedodd Eliacira mab
Hilciah, a Sobnah, a Joab wrth Eab-
saceh, Llefara, atohvg, wrth dy
weision yn Syriaeg, (canys yr ydym
ni yn ei deall lii,) ac nac ymddyddan
â ni yn iaith yr luddewon, lle y
clywo y bobl sydd ar y mur.

27 Ond Eabsaceh a ddywedodd
wrthynt, Ai at dy feistr di, ac atat

tithau, yr anfonodd fy meistr fi, i

lefaru y geiriau hyn ? onid at y dyn-

ion sydd yn eistedd ar y mur ; fel

y bwytaont eu tom eu hun, ac yr yf-

ont eu trwnc eu hun gyda chwi, yr'

anfonodd fi ?

28 Felly Eabsaceh a safodd, ac

a waeddodd â llef uchel yn iaith yr

luddewon, llefarodd hefyd, a dy-

wedodd,*Gwrandewch air y brenin
mawr, brenin Assyria.

29 Éel hyn y dywedodd y brenin,

Na thwylled Hezeciah chwi ; canys
ni ddichon efe eich gwaredu chwi
o'i law ef.

oed'l anwiredd noeth, rhyfygus, a chableddus,

i ddychrynu Hezeciah a'i bobl, ac i leihau eu

hyder hwy yn yrArglwydd.
Adn.2G. Llefara, atohiig, wrth dy weision

yn Syriaey] Ýr hon a ddeallai y triwr hyn
weision líezeciah, ond na ddealHd gân y

milwyr cyftredin ag oeddynt yn cadw mur y
ddinas. Dywed yr luddcwon mai luddew
gwrthtrilicdig oedd y Rabsaceh hwn, ac mai
am hyny yr oedd efe mor hyawdl yn iaith yr

luddewon, ac mor barod ei ymadroddion am
Dduw Israel, ac mor chwcrw yn erbyn y wir

grefydd ; íi chasglant hyny hefyd oddiwrth

waith y tri^vr hyn yn rhwygo eu dilhid, adn.

37, yr hyn ni wnaethent wrth gabledd pagan.

Adn. 27- Onidat y dynion syddyn eistedd

ary mur] Felpo dywedasai, Anfonwyd fi nid

atoch chwi a'ch brenin yn unig, y rhai ydych

yn deall ein hiaith ni, ond at y milwyr cy-

ffredin hefyd, i fynegu iddynt hwythau yr ad-

fydj a'r truoni i'r hwn y darostyngir hwynt
trwy ein gwrthsefyll ni. Fel y hwytaont eu

lom eu hun^ ac yn yfont eu irwnc eu hun—
geiriau yn arwyddo y newyn a'r syched

mwyaf.
Adn. 28, 29. Felly Rahsaceh—a waedd-

odd â Uef uchel yn iailh yr luddewon] Fel

y gallai efe ddychrynu y bobl i gydsynio â'i

gynygiad cf. (Jiorandciuch air y brenin

TrMior^ Sçc—yma efe a gyhoedda drachofn,

gyda'r sicrwydd mwyaf, gryfder ei frenin ei

hun, a gwcndid Jlo'/.eciah ; gan ddangos idd-

ynt mai ou twyllo yr oedd Hezeciah, os oedd

cfe yn addaw iddynt ei fod yn abl i'w gwaredu.

Adn. .30. Ac na phared lJezeciah i chwi

ymddiried yn yr Arylwydd] Er fod brenin
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30 Ac na phared Hezeciah i chwi
ymddiried yn yr Arglwydjl, gan
ddywedyd, Yr Arglwydd gan wa-
redu a'n gwared ni, ac ni roddir y
ddinas hon yn llaw brenin As-
syria.

31 ISTa wrandewch ar Hezeciah

:

canys fel hyn y dywed brenin As-
syria, Gwnewch fwynder â mi, a
deuwch allan ataf fi, ac yna bAvyt-

ewch bob un o'i winwydden ei hun,
a phob un o'i fíìgysbren, ac yfed
pawb ddwfr ei fíynnon ei hun.

32 Nes i mi ddyfod a'ch dwyn
chwi i wlad megys eich gwlad eich
hun, gwlad )^d a gwin, gwlad- bara
a gwinllanoedd, gwlad olew olew-
ydd a mêl, fel y byddoch fyw, ac
na byddoch feirw : ac na wrandewch
ar Hezeciah, pan hudo efe chwi,
gan ddywedyd, Yr Arglwydd a'n

gwared ni.

33 A Iwyr-waredodd yr un o
dduwiau y cenhcdloedd ei wlad o
law brenin Assyria ?

34 Mae duwiau Hamath ac Ar-
pad ? mae duwiau Sepharfaim, He-

Assyria wedi ennill llawer o ddinasoedd Juda
eisioes, adn. 13, eto credai Hezeciah na roddai

yr Arglwydd mo Jerusalem yn ei law ef, ond
iddynt hwy ymddiried yn yr Arglwydd ; a
pharai i'w bobl wneuthur felly.

Adn. 31. JYa wrandewch ar He^eciah] Fel
hyn ceisiai y dyn hwn hudo y bobl oddiwrth

eu íFyddlondeb i'w brenin, a'u hymddiriediad
yn eu Duw, yr hyn oedd yn rhyfyg antiuwiol

ynddo. Gwnewch fwynder â mi—Saes.
' gwnewch gytundeb â mi trwy anrheg^' i'ch

prynu eich hunain oddiwrth y dinystr ag sydd
yn eich bygwth. Neu, fel y mae yn yr JÍeb-

raeg, 'gwnewch fendiih â mi,' neu heddwch
bendigedig, trwy yr hwTi y'ch gwaredir o'ch

cyflwr truenus. Ac yna hwytewch hoh un o'i

winwydden ei hun—codaf y gwarchae presen-

ol, a chewch lonydd am amser i fwynhau eich

eiddo.

Adn. 32. Nes i mi ddyfod a'ch dwyn chwi
i wlad, ^c] Arferai brenin Assyria gaeth-

gludo pawb a orchfygid ganddo i ryw wlad

arall, fel y gwelsom iddo wneyd â deg llwyth

Israel ; ac nis gallai gelu rhag pobl Juda mai
felly y gwnai efc â hwythau yn mhen ychyd-

ig : ond ofe a awgi'ymai idd^ynt, os deuent

hwy yn awr allan ato ef, ac ymostwng iddo, y
dygai efe liwynt i wlad megys eu gwlad eu

liunain, un hyíryd, fras, a tiioreithiög o bob

daioni, Ue y caent íyw yn csmwyth, digonol,

a diogel.

Adn. 33. A Iwyr-iuaredoddyr un o dduw-
iau y cenhedloedd, 'e.] Nadcio ; ac yr oedd

rheswm da paham na wnaethant, sef am nad

ooddynt dduwiau. Eithr Duw He^eciah a'i

bobl oedd y gwir Dduw lioUalluog, yr hwn a
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na, ac Ifah ? a achubasant hwy Sa-
maria o'm llítfw i ?

35 Pwy sycld yn mhlith holl dduw-
iau y gwled^^dd a waredasant eu
gwlad o'm llaw i, fel y gwaredai yr
Ai-glwydd Jerusalem o'm llaw i ?

36 Eithr y bobl a dawsant, ac

nid atebasant air iddo : canys gor-

chymyn y brenin oedd hyn, gan
ddywedyd, ISTac aiebwch ef.

37 Tna y daeth Eliacim niab IIil-

ciah, yr hwn oedd ben-tculu, a Sob-
nah yr ysgrifenydd, a Joab mab
Asaph y cofìadur, at Hezeciah, b/u

dillad yn rhwygedig, ac a fynegas-
ant iddo eiriau Eabsaceh.

PENNOD XIX.

APTTAIST glybu y brenin IIezeciah
hyny, efe a rwygodd ei ddillad,

allai eu gwaredu bwynt o law brenin Assyria,

ac a'u gwaredodd.
Adn. 34. 3Iae duwiau Hamath ac Arpad?

^'C.] Y rhai hyn oeddynt ddinasoedd neu
wledydd a orchfygesid gan frenhinoedd As-
syria, niegys hefyd y lleoedd ereill a enwir

yma : ac am hyny dadleuai Eabsaceh fod duw-
iau Assyria yn gryfach nag eiddo iin genedl

arall. Ä achubasant hwy Samaria o'm llaw

i ?—gellir meddwl oddiwrth hyn fod Israel,

cyn eu caethgludo o Samaria, yn addoli duw-
iau Hamath, &c.

Adn. 35. Fel y gwaredai yr Arglwydd
Jerusalem d'm llaw i\ Gan nad oedd un o

dduwiau y gwledydd hyny wedi gallu gwaaed
ei wlad o'i law ef, hònai y dyn cableddus hwn
nas gallai Jehofa, y Duw hollalluog, waredu
Jerusalera o'i law ef

!

Adn. 36. Eithr y hobl a dasant\ Tra yr

oedd efe yn traethu ei araeth fostfawr ; ac nid
atebasant air iddo—mewn flfordd o,feiddiad

nac ymostyngiad ; canys gorchymyn y bren-

in oedd hyn,—Nac atebwch ef-—rhag iddynt
trwy ei ateb ddangos eu hofnau, na chytliruddo

eu gelynion i fwy o drahausder a chableddau :

a thrwy eu hufydd-dod a'u tawelwch gallai yr
Assyriaid weled penderfyniad y bobl i ymlynu
wrth eu brenin, a'r ffolineb o geisio ganddynt
wrthryfela yn ei erbyn ef.

Adn. 37- A'u dillad yn rhwygedig\ Yn
arwj'dd o'u gofìd o herwydd cabledd liabsaceh,

a'r sefyllfa beryglus yr oedd Jerusalem a holi

deymas Juda ynddi yn bresenol : gwel ar
adn. 26.

PEN. XIX. Adn. 1. Aphan glybu y bren-
in IIezeciah\ Gabledd a bygythion Rabsaceh

;

efe a rwygodd ei ddillad^yn arwydd o'i ofid

dirfawr yntau o herwydd y fath gablcdd, ác o

herwydd sefyllfa gyfyng ei bobl y jyyd iiyn
;

ac a aeth i mewn i dy yr Arglwydd—i daenu
ei achos gerbron Duw.
Adn. 2. Ac efe a anfonodd Eliacim—a

ac a ymwisgodd â sachliaii, ac a
aeth i mewn i d yr Arglwydd.

2 Ac efe a anfon»dd Eliacim, yr
hwn oedd ben-teulu, a Sobnah yr
ysgrifenydd, a henuriaid yr offeir-

iaid, wedi ymwisgo mewn sachlian,

at Esay y proffwyd mab Amos.
3 A hwy a ddywedasant wrtho

ef, Fel hyn y dywed Hezeciah, Di-
wrnod cyfyngdra, a cherydd, a

chabledd, yiö y dydd hwn : canys y
plant a ddacthant hyd yr enedigaeth,
ond nid oes grym i esgor.

4 Fe allai y gwrendy yr Arglwydd
dy Dduw holl eiriau E-absaceh, jt
hwn a anfonodd brenin Assj-ria ei

feistr ef i gablu y Duw byw, ac y
cerydda efe y geiriau a glybu yr Ar-
glwydd dy Dduw : amhyny dyrcha
dy weddi dros y gweddiU sydd i'w

gael.

Sobnah yr ysgrifenydd\ Dau o'i brií swydd-
ogion gwíadol,' y rhai a glywsent gabledd Rab-
saceh yn y bennod flaenorol ; a henuriaid yr
offeiriaid—y rhai hynaf a mwyaf cyft'ifoí o

liouynt ; îcedi ymwisgo mewn sachlian—yr

un modd a'r brenin ei hun, adn. 1, i ddangos

eu bod yn gydgyfranogion àg ef yn y galar a'r

gofid presenol ; at Esay y proffwyd—yr hwn
yr oedd ei glod a'i ddylanwad yn fa^\T y pryd

hyny yn Israel. ' Yma,' fel y sylwa ClarUe,
' y mae yr eglwj's a'r wladwriaeth yn cyduno
mewn taer ddeisyfiad at Dduw, ac ymddibyn-
iad arno ; ac wele fel y Uwyddasant !'

Adn. 3. Diwrìiod cyfyngdra, a cherydd, a
chabledd, yic y dydd hwn\ Oddiwrth yr As-
syriaid, y rhai sydd yn ein gwasgn, yn ein

poeuydio, ac yn ein gwaradwyddo ni a'n Düw

;

cansy plant a ddacthant hydyrenedigaeth,

ond nid oes grym i esgor—yr ydym feJ gwraig

mewn gwewyr, heb ganddi nerth i'w chynorth-

wyo ei hun, na chwaith i esgor. Ceisiasom

ymryddhau oddiwrth iau yr Assyriaid, a dyg-

asom y gwaitl: yn mlaen i beth addfedrwydd,

bron hyd enedigaeth rhyddid ; oüd nid oes

genym 'rym i'w orpheu. Dechreuasom ddiwyg-

iad "(ledwydd, ond attaliwyd ni gan yr Ass}t-

iaid trahaus hyn rhag ei ddwyn i berfteith-

rwydd.
Adn. 4. Feallaiy gwrcndy yr Arglwydd\

Efe a lefara yn amiieus, am na wyddai na

fyddai i J)duwcu traddodi hwy oU i ddwylaw
yr Assyriaid, fel y gv>naetbai â theyrnas Is-

rael ; canys gwyddai ei fod ef a'i bobl yn
haeddu h'yuy : ac y cerydda efe y geiriau—
neu, 'y c'erydda efe ef am y geiriau,' fel y
maey Syriaog, yr Arabaeg, a'rGaldeaegyn ei

gyfieithu. Dyrcha dy weddi dros y gweddi'l

s'ydd i'2v gaeÌ—sefdros Jada, y rliai nul ydyut
ond ycbydig weddiU ar ol caethgludo y deg

Uuyíli ; neu dios Jorusdem, yr hon nid yw
onJ gv eddiU, ar ol i ddiuasoedd Juda gael tíu

cynieiyd.

Adn. 5. At Esny\ Yr hwTi vn debygoi
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5 Felly gweision y breuiii Hezec-
iah a ddaethant at Esay.

6 ^ Ac Esay a ddywedodd wrth-
ynt, Fel hyn y dywedwch wrth
eich meistr, Fel hyn y dywed yr Ar-
glwydd, Nac ofna y geiriau a glyw-

aist, trioy y rhai y cablodd gweision
brenin Assyria fi.

7 Wele fì yn rhoddi arno efwynt,
ac efe a glyw swn, ac a ddychwel
i'w wlad : gwnaf hefyd iddo syrth-

io gan y cleddyf yn ei wlad ei hun.
8 ^ Yna y dychwelodd Rabsaceh,

ac a gafodd frenin Assyria yn ym-
ladd yn erbyn Libnah : canys efe a
glywsai fyned o hono ef ymaith o
Lachis.

9 A phan glybu efe am Tirhacah
brenin Ethiopia, gan ddywedyd,
Wele efe a ddaeth allan i ryfela â
thi ; efe a anfonodd genadau dra-

çhefn at Hezeciah, gan ddywedyd,
10 Fel hyn y lleferwch wrth He-

zeciah brenin Juda, gan ddywedyd,
Na thwylled dy Dduw di, yr hwn
yr wyt yn ymddiried ynddo, gan

oedd yn aros yn neu gerllaw Jerusalem.

Adn. 6. Fel hyn y dyioedyr Arylwydd] Y
mae yn debyg ddarfod i Esay weddio ar yr

Arglwydd yn ol cais y brenin, ac mai mewn
atebiad i'w weddi ef y caed yr addewid o'r

cyfryngiad dwyfol.

Adn. 7. Wele fi yn rhoddi arno efijoynt,

ac efe a glyw sion] Saes. ' rumour—sôn,

chwedl,' &c. Meddylir yn gyffredin fod y sôn

hwn yn cyfeirio at y newydd am Tirhacah yn
dyfod i'w erbyn ef, adn. 9 ; a'r gwynt yn cyf-

eirio at yr hyn a laddodd 185,000 o'i filwyr ef,

adn. 35. Ond gan fod y gwynt hwn yn blaen-

ori y swn, neu yn ei achosi, tybia rhai ddarfod

i ryw wynt goruwchnaturiol chwythu arno, a
Bwnio yn ei glustiau, tua'r amser y lladdwyd

yr Assyriaid, a hyny trwy weinidogaeth angel,

i'r dyben i'w ddychrynu a'i ddigaloui ef.

Gwnaf hefyd iddo syrlhio gany cleddyf—üc
fcUy y bu, adn. 37-

Âd'n. 8. Yna y dychwelodd Habsacah] I

adrodd i frcnin Assyria yr hyn a wnaethai, ac

i dderbyn gorchymyn pellach, gan adael ei

fyddiu ond odid dan ofal y swyddogion ereill

rtli ddinas Jcrusalem ; ac a gafodd frenin
Assgria yn ymladd yn erbyn Libnah—dinas

aialí bertiiynol i Juda, oddeutu 8 miUdir i'r

gügledd o Jjachis.

Adn. 9. A phan. glybu efe am Tirhacah
hrenin JÜhiopia] Fod liwnw yn dyfod tua

Judai ryfela yn ei erbyn ef, yn cael ei gy-
northwyo, meddai .Josejìhus, gan frenin yr

Aiflt ; cfe a anfonodd genadau drachefn al

lLezeciah—i'r dyben i'w ddychrynu ef a'i

bobl i ymostyngiad tîbrwydd ; ac yr oedd yn
fwy angonrlieidiol iddo wneyd brys yn awr,

gan fod dyfodiad l'irhacah wedi ei gwneuthur
^
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ddywedyd, Ni roddir Jersalem yn
llaw brenin Assyria.

11 Wele, ti a glywaist yr hyn a
wnaeth brenhinoedd Assyria i'r holl

wledydd, gan eu difrodi hwynt : ac
a waredir di ?

12 A waredodd duwiau y cenhedl-
oedd hwynt, y rhai a ddarfu i'm
tadau i eu dinystrio ; sef Gozan, a
Haran, a Rezeph, a meibion Eden
y rhai oeàd o fewn Thelasar ?

13 Mae brenin Hamath, a brenin
Arpad, a brenin dinas Sepharfaim,
Hena, ac Ifah ?

14 ^ A Hezeciah a gymerodd y
llythyrau o law y cenadau, ac a'u
darllenodd liwy : a Hezeciah a aeth
i fyny id yr Arglwydd, ac a'u lled-

odd hwynt gerbron yr Arglwydd.
15 A Hezeciah a weddiodd ger-

bron yr Arglwydd, ac a ddywedodd,
Arglwydd Dduw Israel, yr hwn

wyt yn trigo rlmng y cerubiaid,
tydi sydd Dduw, tydi yn unig, i holl

deyrnasoedd y ddaear ; tiawnaeth-
ost y nefoedd a'r ddaear.

yn anmhosibl iddo ef aros yn hir i warchae ar

Jerusalem.
Adn. 10. Fel hyn y Ueferwch] Neu yr ys-

grifenwch mewn llythyr, adn. 14. iVa thwyll-

ed dy Dditw di—ymddengys i Senacherib

glywed fod Hezeciah wedi cael hysbysiad oddi-

wrth yr Arglwydd na Iwyddai brenin Assyria
yn ei erbyn ef.

Adn. 11. Ac a îoaredir di] Pan y mae pob
gwlad ag yr ymosodir arui gan frenhinoedd

Assyria yn cael eu difrodi heb eithriad ?

Adn. 12. A loarcdodd duwiau y cenhedl-

oedd] Y mae y llythyr hwn o'r un ystyr ag
araeth Rabsaceh, pen. xviii. 33. Gozan, a
Haran, S)'c.—sef lleoedd o amgylch yr Eu •

phrates, Media, &c.

Adn. 13. 3Iae brenin Ilamath, ^'c] Llo ar

derfyn gogleddol Canaan. Fel yr oedd efe o'r

blaen wedi cydmharu duwiau y lleoedd hyn â
Duw Jerusalem, felly y mao efe yn awr yn
cydmharu eu brenliinoedd hwynt à'r breniu

llezeciah, neu â IJreniu y nefoedd, gan aw-
grymu na fedrai y naili na'r Uall waredu pobl

Juda o'i law ef.

Adn. \\. A IIezcciah a gymerodd y llyth-

yrau] Y rhai a gynwysent y cableddau bost-

fawr uchod ; i dy yr Argiwydd—i gyntedd
allanol y deuil ; ac a'ic Úedo'M hwynt ger-

bron yr Argl.icydd—fel jie buasai yn ewyilys-

io iddo ef ddarllon y cablcddau a gynwysunt
yn erbyn ei I^'awredd ei hun.

Adn. 15. () Arglwydd IJduw Isracl] Yr
hwn wyt wedi ueiilíhio Israel yn bobl gyfam
modol i ti dy hun; yr hwn wyí yn trigo

rhwng y cerubiaid—ar y drugareddfa yn y
CTSogr santeiddiolaf, 1 Sam. iv. 4 ; tydi sydd
Ùduw, tydi yn unig, i holl deyrnasoeddy
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16 Gogwydda, Ai'glwydd, dy
gliist, a gwrando : agor dy lygaid,

Arglwydd, ac edrych ; a gwrando
eiriau Senacherib, yr hwn a anfon-

odd i ddifenwi y Diiw byw.
17 Grwir yiö, Arglwydd, i fren-

hinoedd Assyria ddifa yr holl gen-
hedloedd a'u tir,

18 A rhoddi eu duwiau hwynt yn
tân : canys nid oeddynt hwy dduw-
iau, eithr gwaith dwylaw dyn, o

goed a maen : am hyny y dinystr-

iasant hwynt.
19 Yn awr, gan hyny, Ar-

glwydd ein Duw ni, achub ni, atol-

wg, o'i law ef, fel y gwypo holl

deyrnasoedd y ddaear mai tydi yiu

yr Arglwydd Dduw, tydi yn unig.
20 ^ Yna Esay mab Amos a an-

ddacar—tybiai Senacherib a Rabsaceh nad
oedd Jehofa yn Dduw i neb ond Israel yn
unig, fel duwiau y gwahanol genhedloedd

;

ond addefai Hezeciah ei fod yn wir Dduw, ac

mai efe yn unig oedd felly, a'i fod yn Dduw i

holl deyrnasoedd y ddaear, fel eu Creawdwr
a'u Llywodraethwr.
Adn. 16. Gogwydda^ Arglwydd^ dy glust,

agiorandó] Ar weddi Hezeciah ; agor dy
lygaid, Arglwydd, ac edrych—ar y cyfyng-

der ag yr oedd ei bobl ynddo yn awr ; a
gwrando eiriau Senacherib—y rhai oeddynt
yn ysgrifenedig yn y llythyr agored ger ei

fron
; yr hwn a anfonodd i ddifenwi y Duw

hyw—trwy ei gydmharu â duwiau meirwon y
cenhedloedd.

Adn. 17. Gwiryiü, Arglioydd, i fren-
hinoedd Assyria ddifa yr holl genhedloedd
a'u iir\ Fel y dywedasai Senacherib yn ym-
ífrostgar yn ei lythyr, adn. 11, 12 ; a'i feddwl
wrth gyfaddef hyny oedd, nad allai yntau
ddim sefyll yn ei wyneb ef mwy na hwythau,
os nad amddiô'ynai y» Arglwydd ef.

Adn. 18. A rhoddi eu duwiau hwynt yn
iân] Y rhai oeddynt yn anallnog i'w hachub
eu hunain na'u haddolwyr, am nad oeddynt
dduwiau : gwel ar pen. xviii. 33.

Adn. 19. Yn awr, gan hyny, O Arghoydd
ein Duw nî] Yr hwn yr ydym ni yn ei addoli

;

achub 7ii, atolwg, o'i law ef—ac na àd iddo

ein dinystrio ni, fel y dinystriodd efe y cen-

hedloedd ereill ; fel y gwypo hoU deyrnas-
oeddy ddaear—fod Duw Israel yn wir Dduw,
ac mai efe yn unig sydd felly. Ni buasai ond
peth bycban mewn cydmliariaeth i Hezeciah
a'i bobl gael eu dystrywio ; ond buasai yn
ddrwg annhraethol yn ei ganlyniadau i'r holl

genhedloedd benderfynu trwy hyny nad oedd
Arglwydd Dduw Israel yn meddu dim mwy
allu na'u heilunod meirwon adiddim hwy. Y
ddadl Oíaf mewn gweddi yw yr hon a gymerir
oddiwrth anrhydeddDuw ; ac am hyny y mae
gweddi yr Arglwydd yn dechreu gyda ' Sant
eiddier dy enw,' ac yn diweddu gydag, ' Eiddot
ti yw y gogoniant.'

fonodd at Hezeciah, gan ddywedyd,
Fel hyn y dywed Arglwydd Dduw
Israel, Gwrandewais ar yr hyn a
weddiaist arnaf íì yn erbyn Senach-
erib brenin Assyria.

21 Dyma y gair a lefarodd yr Ar-
glwydd yn ei erbyn ef, Y forwyn
merch Seion a'th ddirmygodd di,

ac a'th watwarodd ; merch Jeru-
salem a ysgydwodd ben ar dy ol di.

-22 Pwy a ddifenwaist ti, ac a
geblaist ? ac yn erbyn pwy y dyrch-
efaistti(£î/lef, acy codaist yn uchel
dy lygaid ? yn erbyn Sant Israel.

23 Trwy law dy genadau y cebl-

aist ti yr Arglwydd, ac y dywedaist,
A lluaws fy ngherbydau y dringais
i uchelder y mynyddoedd, i ystlysau
Libanus ; a mi a doraf uchelder ei

Adn. 20. Yna Esay mab Amos a anfon-
odd at JIezeciah] MynegM'yd i Esay, gan ys-

bryd proffwydoliaeth, tod Hezeciah wedi gosod
ei achos flaen Duw yn y deml, a gorchymyn-
wyd iddo sicrhau i'r brenin fod ei ddeisyüad
wedi cael ei wrando.
Adn. 21. Dyina y gair a lefarodd yr Ar-

glwydd] Ebai Esay, fel parhad o'i genadwri
at Hezeciah. Y forioyn merch Seion—

y

mae 'merch Seion,' a 'merch Jerusalem,' yn
arwyddo yma trigolion Seion a Jerusalem ; a
gelwir hwynt yn ' forwyn,' neu wyryf, gyda
golwg ar eu purdeb oddiwrth eilunaddoliaeth,

a'u äyddlondeb gydag addoliad Duw; a'th

ddirmygodd di, ac a'th loatarodd—fel un
heb allu genyt i'w darostwng. Neu arwyddir

y byddai i drigolion Jerusalem watwar brenin

Assyria ar ol i'w fyddin ef gael ei dinystrio
;

ac ysgwyd pen ar ei ol ef, pan yn gorfod ffoi

oddiyno i'w wlad ei hun, adn. 35, 36.

Adn. 22. Yn erbyn Sant Israel] Yr hwn
y mae ei anrhydedd yn anwyl yn ei olwg, a'r

hwn a fedd allu i'w amddiftyn ef. Y mae yr
enw Sant yn dangos mawredd a santeiddrwydd
Duw, a Sant Israel yn arwyddo ei berthynas
gyfammodol et âg Tsrael, a'i benderfyniad i'w

gwaredu hwy.
Adn. 23. A lluawsfy ngherhydau y dring-

ais i uchelder y mynyddoedd] Ÿma danghosir
ef yn ymffrostio nad oedd un mynydd yn rhy
uchel ac anhawdd iddo ef yru ei gerbydau
drosto, un goedwig yn rhy anhydraidd iddo ef

ei thori i lawr a myned trwyddi, nac un lle yn
rhy gadarn iddo eí ei ennill a myned iddc.

Ystlysau Lihanus—mynydd enwog am gedr-

wydd a ffynidwydd ; ac arwyddant yma, yn
gyffelybiaethol, dy wysogion a phendefigion y
wlad, y rhai y bwriadai efe eu gorchfygu. Af
hefyd i'w lety eithaf—ei amddiftynfeydd ar

derfynau y wíad ; ac i goedwig ei ddoìdir ef—sef Jerusalema'r deml. Y meddwl yw, fod
ei allu ef yn ddigonol i symud pob attalia, i

ddryllio pob amddiffynfa, ac i orchfygu pob
gwrthsafiad trwy yr holl \\ilad.

Adn. 24. Myjiagloddiäis, ac a yfais ddyfr-
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gedrwydd ef, a'i ddewis ffynidwydd
ef, âf hefyd i'w lety eithaf, ac i

goedwig ei ddoldir ef.

24 Myû a gloddiais, ac a yfais

ddyfroedd dyeithr, ac â gwadnau
fy nhraed y dyhysbyddais holl afon-

ydd y gwarchäedig.
25 Oni chlywaist ti ddarparu o

honof fì hyn er ys talm, ac i mi lunio
h}'ny er y dyddiau gynt ? yn awr y
dygais hyny i ben, fel y byddit i

ddinystrio dinasoedd caerog yn
garneddau dinystriol.

26 Am hyny eu trigolion yn
gwtoglaw a ddychrynwyd, ac a gy-
wilj^ddiwyd : oeddynt megys gwellt

y maes, fel gwyrddlysiau, neu las-

welltyn ar benau tai, neu d wedi
deifìo cyn addfedu.

oedd dyeithr] 'Hyd yn hyn cefais fy holl ddy-
niuniadau : pa beth bynag y sychedwn yu
fawram dano, mi a'i cyrhaeddais.'

—

Vitringa.
' Gorchfygais wledydd dyeithr, lle y doddiais
fiynnonau i'm byddin ; neu, nii a ennillais

gyfoeth gwledydd dyeithr.'

—

Clarjìe. Breill

a ddeallant yr adnod hon yn fwy llythyrenol,

fel hyn: ' Teithiais trwy ddiífaith-leoodd, lle y
dysgwylid i'm byddin drengu gan syched ; ac

hyd yn nod yno cloddiais a chefais ddwfr : a

gwnaethyni afonydd yn hawdd eu croesi, trwy
droi eu íirydiau o'u hen welyau, ac amddifadu

y gwarcháedigion o'r budd o'rdyfroedd hyny.'—Benson. Ac âgwadnaufy nhraedy dy-
hysbyddais holl afonyddy gwarchäedig—'yr

oedd fy mihoyr traed iiiorluosog, fel ag i allu

yfed i fyny afonydd y lleoedd a warchäent.*

—

Clauke. Y mae Vitringa, Bochart, ac ercill,

yn cyüeithu y darn olaf fel hyn :
' A gwadn-

au fy nhraed y sychaf holl afonydd yr Aiÿ't.'

Meddylir fod yma gyfeiriad at arferiad yr
Aifí'tiaid, y rhai yn gyftredin a ddefnyddient
beiriannau, yu cael eu gweithio â'u traed, i

godi dwfr o'r afon ; neu at waitli garddwr yn
y dwyrain yn cau rliych â'i droed, i droi y
dwfr i ran arall o'i ardd.

Adn. 2.5. Oni chlywaist ii, Sçcl Yma y
niae Jeiiüfa yn llcfaru, gan ddangos i'r bren-

in ymlirostgar hwn fod yr liyn a wnaethai efe

wedi cíUíl ei wneyd trwy ddwyfoL benodiad,

ac nas galla.sai efe, o'i nerth ei hun, wneuthur
dim. Fel pe dywedasai, Y gwaith sydd eiddof

fi, nid eiddot ti : o herwydd i nù eu rhoddi

liwynt i fyny i'r dinystr gwladol hwn am
eu i)e(thodau, y gorclifygaist ti hwynt, ac nid

o herwydd dim gallu ag oedd yuot ti dy
]mn.
Adn. '20. Am hyny eu trigolionyn gwloy-

law] Neu yn fyr o iierth ; a dilychrynwyd—
o lluen brenin A.ssyria; aca gywiLyddiwyd—
am na allent ei wrthsef) 11 cf. Oeddynl mcyys
gweLI-t y rnaes, <^'c.—yn wywedigyneunatur,
no yn liawdd eu niathru : ac feliy nid oedd
llwyddiant Scnacherib yn un jnawf o ddcwr-

der anngliYÍÍredin ynddo ef, nac yu destyn
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27 Dy eisteddiad hefyd, a'th fy-

nediad allan, a'th ddyfodiad i mewn,
a adnabumi, a'th gynddeiriogrwydd
i'm herbyn.

28 Am it' ymgynddeiriogi i'm
herbyn, ac i'th ddadwrdd ddyfod i

fyny i'm clustiau i ; am hyny y
gosodaf fy mach yn dy ffroen, a'm
ffrwyn yn dy weÜau, ac a'th ddy-
chwelaf di ar hyd yr un ffordd ag
y daethost.

29 A hyn fydd yn argoel i ti,

Hezeciah: Y flwyddyn hon y bwyt-
âi a dyfo o hono ei hun, ac yn yr ail

flwyddyn yr attwf ; ac yn y drydedd
flwyddyn heuwch, a medAVch, plan-

wch winllanoedd hefyd, abwytewch
eu ffrwyth hwynt.

30 A'r gweddill odJuda yr liwn a

ymíFrost ; a dylasai gydnabod hyny, ac nid
ymfawrygu yn erbyn Duw, a'i gablu ef fel

y gwnaethai.
Adn. 27. By eisteddiad hefyd, ^c] Er nad

wyt ti yn fy adnabod i, eto yr wyf íi yn dy
adnabod di yn drwyadl, yn dy hoil fwriadau
mewnol pan yn eistedd gartref, ac yn dy hoU
symudiadau allanol i roddi y bwriadau hyny
mewn gweithrediad. A'ih gynddeiriogrwydd
i'm herbyn—yn erbyn Hezeciah a Juda, am
na roddant Jerusalem a'r deml i fyny i ti.

Dywedir yn fynych fod pethau yn cael eu
gwneutiiur yn erbyn Duw, pan y maent yn
cael eu gwTieuthur yn erbyn ei bobl, ei achos,

a'i addoliad ef, a hyny o herwydd y berthynas
a'r undeb ag sydd rliwng Duw a'i bobl : gwel
ar Mat. xxv. 35, &c., Act. ix. 4.

Adn. 28. Gosodaffy macà yn dy 'roen]
Grall fod yma gyfeiriad at y llywodraeth Iiollol

ag sydd gan un ar bysgodyn wedi ei fachu

gerfydd ei ffroen ; a'm ffrwyn yn dy wcflau
—cyft'elybiaeth wedi ei chymeryd oddiwrth
anil'el afreolus, yr hwn y rhoddir ft'rwyn yn ei

enau i'w wneyd yn ufydd i ni ; ac a'th ddy-
chwelaf di ar hyd yr un ffordd ay y daethost

—ei ddyclnyelyd adref, wcdi ei siomi a'i gy-
wilyddio yn fawr.

• Adn. 29. A hyn a fydd yn argoel i ii, O
Iíezeciah] Yma y mae yr Arglwydd yn troi

oddiwrth Senacherib at ] lezociali, i'w gysuro

ef ar ol byg wtii y Ihdl. Y mae yr argoel hwn
yn cael ei roddi yn arwydd nid o'u gwaredig-
iioth bresenol o law Senacherib, yr hyn addyg-
id oddiamgylch c.yn i'r argoel gymeryd Ile,

eitlir o'u cadwrneth rhagllaw rliag yr Assyr-
iaid, ac o fondith'on ng y caent hwy eu hir

fwynhau : gwel ai-goel cyli'olyb yn Exod. iii.

12. yfLiüyddyìi. hon y bwytdi a dyfo o hono
ci hitn—ymddengys i'r As.syriaid eu hattal

riing iiau eu tir y ilwyddyn hono, ond parai yr
Arglwydd i giiwd dyfu o iiono ci hun, i roddi
digon (I ymbortii i'r trigolion ; ac yn yr ail

jLfjyddyn yr atiwf—yr hon y tybir ei bod yn
ftwyddyn wibbotiiol, jiryd nad ocddynt i liau

.

jn ol y gyfraith ; ac yn y drydeddJiwyddyn
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adewir, a wrciddia eilwaith i waer-
ed, ac a ddwg fifrwytli i fyny.

31 ^ Oanys gweddill a â allan o

Jeriisalem, a'r rhai diangol o fyn-

ydd Seion : sel Arglwydd y ìluoedd

a wna hyn.
32 Am hyny fel liyn y dywedodd

yr Arglwydd am frenin Assyria, Ni
ddaw efe i'r ddinas hon, ac ni ergyd-
ia saeth yno ; hefyd ni ddaw efe o'i'

blaen hi â tharian, ac ni fwrw
glawdd i'w herbyn hi.

33 Ar hyd yr un ífordd ag y daeth

y dychwel efe, ac ni ddaw i mewn

heuioch a medtoch—fel ag i gael eu diwallu

yn ffordd sjyffredin rhafrluniaeth.

Adn. 30. A'r gv)ecldül o d Juda, yr hwn
a adewir, a wreiddia eilwaith i îoaered] Fel

y gwreiddia eich- had yn y ddaear, ac y dyg
fÎTwyth i fyny, gan luosogi yn ddirfawr, feily

y gMTia pobl Juda: bydd i'ch nifer gynyddu
n ddirfawr, a'r difrodiadau a wnaed gan y
deddj-f a annghofir yn fuan.

Adn. 31. Canys gweddilla â allan o Jeru-

mlem\ Yr oedd agos holl Iwyth Juda, y rhai

a ddiangasant rhag yr Assyriaid, wedi ffoi i

Jerusalem, lle yr oeddynt yn awT yn warchäed-

ig ; ond yn fuan aent allan oddiyno, ar ol

dinystr yr Assyriaid, pob un i'w gartref a'i

etifeddiaeth ei hun, ac ond odid i feddiannu

gledydd pellach hefyd, fel ag i gynyddu a

ììuosogi yn ol yr addewàd, adn. 30 ; a^r rhai
diangol ofynydd Seion—tybia rhai fod hyn
yn cyfeirio at fynediad yr apostolion i'r byd
C'enhedlig, i blanu yr efengyl yno ar ol dydd

y pentecost. Sel Arglwydd y ìluoedd a wna
hyn—ei sel dros oi ogoniant ei hun, a thros

ddiogelwch a llesád ei bobl. Er fod y cyfryw
beth yn anhawdd i olwg dynion, eto nid oedd
yn anhawdd i sel a gallu Arglwydd y Uuoedd.

Adn. 32. Ni ddaw efe iW ddinas hon^ Nid
enniUa efe Jerusalem; ac ni ergydia saeth

yno—ni ddaw efe mor agos ati fel ag i allu

taflu saeth iddi ; ni ddaw efe o'i blaen hi â
tharian—i'w amddiffyn ei hun rhag rhai yn
gorfod saethu ato oddiar y mur; ac nifwrw
glawdd i'w herbyn hi—i lechu yn ei gysgod
rhag saethau yr araddiffynwyr. Ymddengys
oddiyma nad oedd y fyddin a ddaethai gyda
Rabsaceh wedi nesâu at y ddinas yn hoilol,

ond ei bod yn ei gwarchae oddidraw, gan
ddysgwyl ond odid i frenin Assyria gymeryd
Lachis a Libnah cyn iddynt nesâu at furiau
Jerusalem.
Adn. 33. Ar hydyr unffordd agy daeth y

dychwel efé\ Er na chai ei filwyr ddychwei-
yd, eto cai ef ei hun, am fod marwolaeth fwy
erchyll a gwaradwyddus yn ei aros yn nh ei

dduw, am ei gabledd yn erbyn Arglwydd
Dduw Israel, adn. 37-

Adn. 34. Canys mi a ddifynaf y ddinas
hon\ Ehag yr Assyriaid ; erýy mwynfy hun
—er mwyn fy addoliad a'm hanriiydedd fy
hun ; ac er mwyn Dafydd fy ngwas—er

mwyn fy addewid i Dafydd, a'm cyfammod

i'r ddinas hon, medd yr Arglwydd.
34 Canys mi a ddiífynaf y ddinas

hon, i'w chadw hi er fy mwyn fy
hun, ac er mwyn Dafydd fy ngwas.

35 ^ A'r noson hòno yr aeth angel
yr Arglwydd, ac a darawodd yn
ngwersyllyrAssyriaidbumpa phed-
war ugain a chant o fìloedd : a phan
gyfodasant yn fore dranoeth, wele
'hwynt ollyn gelaneddaumeirwon.

36 Felly Senacherib brenin As-
syria a ymadawodd, ac a aeth ym-
aith, ac a ddychwelodd, ac a drig-
odd yn Ninefe.

âg ef, yr hwn yr oedd ef a'i frenhiniaeth yn
gysgod Grista'i frenhiniaeth : gwelarlBrên.
xi. 12, 13. Felly yr lioll addewidion a n-naed
i Dafydd, a ATuaed iddo ef yn Nghrist.

Adn. 35. A'r noson hòno] Sef y noson
gyntaf ar ol i'r genadwri gableddus gael ei

hanfon, ac i'r addewid gysurus uchod gael ei

thraddodi oddiwrth jt Arglwydd trwy y proff-

wyd Esay; yr aeth angel yr Àrglwydd—
' lladdodd yr angel hwynt trwy eu taì'o â

phla heintus, yr hwn a barai farwolaeth yn y
fan.'—JosEPnus. ' Yn yr ysgrythyrau ymae
unrhyw offeryn a ddefnyddir gan Jehofa, yn
cael ei alw yn angel'—Bootiiroyd. 'Men
ystorm ddychrynilyd, wedi ei hachosi gan yr
angel dinystriol hwn, lladdwyd y gwr hyn
gajifellt.'—YiTRiîîGA. 'Yrwyffi yn credu
mai yr angel neu y cenad hwn o eiddo yr Ar-
glwydd oedd wynt myglyd neu heintus ; ac
fel hyn cyflawnwyd y bygythiad yn adn. 7.'—Clarre. Ond dywed yr ysgrifenwyr ludd-
ewig ' mai Tirhacah oedd yr angel hwn, yr
hwn a ddaeth yn ddiarwybod yn erbyn Sena-
cherib, ac a laddodd ei fyddin ef,' adn. 9. Ac
a darawodd yn ngioersrjll yr Assyriaid—

o

flaen Jerusalem, líe yr oedd Senacherib a'i

fyddin erbyn hyn wedi nesâu i ym.osod ami

;

bump a phedioar ugain a chant ojìloedd—
dywed Wepter a RosenmuUer y gaíi y gair a
gyfieithir yma yn ' filoedd,' fod yn arwvddo
penaethiaid ; ond os felly, rhaid fod nifer y
Iladdedig-ion yn fawr iawTi yn mhlith y milwyr
cyflredin, pan yr oedd 185 o'u penaethiaid
wedi eu Iladd. Ond nid yw yr ystyr liwn yn
cael ei dderbyn yn gyffredin, na'i amddiffn
gan un o'r hen gyfieithiadau. Wele hicynt
oll yn gelaneddau meirtoon—yr oedd y dif-

rod wedi cymeryd Ile mor sydyn a dystaw,
fel na wyddai y rhai diangol yn ngwersvll yr
Assyrìaid ddim am dano, hyd oni ch\dasant
bore dranoeth ; ac y mae hyny yn brawf, gell-

id meddwl, nad â chleddyf yr Ethiopiaid y
Uaddwyd hwynt, nac mewn ystorm o fellt a
tharanau, eithr gan angel yr Àrglwydd, fel y
dywedir yn y testyn.

Adn. 36. Felly Senacherib brenin Assi/ria
a ymadawodd\ "Wedi cywílyddio mtíÌi ei
weied ei hun, ar ol ei holl ymffrost balch, yn
cael ei faeddu fel hyn, beb allu dylyn ei fudd-
ugoliaethau, na dal yr hyn a ennillasai, ac yn
ofni syrthio ei hun dan v cyffelvb dd^TUod

;
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37 A bn, fel yr oedd efe yn addoli

yn nh Nisroch ei dduw, i Adram-
melech a Sarazer ei feibion ei ladd

ef â'r cleddyf ; a hwy a ddiangas-

ant i wlad Armenia : ac Esarhadon
ei fab a deyrnasodd yn ei le ef.

PEÌ^NOD XX.
TT'N y dyddiau hyny y clefychodd
J- Hezeciah hyd farw : ac Esay y
proffwyd mab Amos a ddaeth ato,

ac a ddywedodd wrtho, Eel hyn y

ac a aeth ymaith—aT hyd yr un ffordd ag y
daetliai, adn. 28, 33 ; ac a drigodd yn Ninefe

—prifddinas yr amherodrE.eth Assyriaidd.

Adn. 37. A bu fel yr oedd efe yn addoli

yn nh Nisroch ei ddu] Yr oedd Dnw Ts-

rael wèdi gwneyd digon i brofi iddo anallu ei

eilunod ei hun, ac i'w argyhoeddi mai efe oedd

yr unig wir Dduw ; eto y mae efe yn ymlynu

yn ei eilunaddoliaeth ! a chyfiawn gan hyny

y cymysgwyd eì waed ef gyda gwaed ei

aberthau. I Adrammelech a Sarazer eifeib-

ion ei ladd e/áV c//3c?(7î^/'—dywed y rabbin-

iaid iddo ef ofyn i'w ddewiniaìd, pa fodd y bu

i'r fath wyrthiau cael eu gwneyd o blaid yr

Israeliaid? ac iddynt hwythau ateb, niai o

achos Abraham, yr hwn a offrymodd ei unig

fab i Dduw : yna'efe a ddywedodd, ' Mi a off-

rymaf iddo ef fy nau fab innau.' A phan

giywsant hwy hyny, hwy a gyfodasant, ac a'i

Uàddasant ef. A hwy a ddiangasant i tolad

Armcnia—gwlad i'r gogledd o Assyria, yr

hon oedd fynyddig ac anhygyrch iawn, a'i

thrigolion yn ddewrion a rhyfeígar, ac yn el-

ynion gwastadolì'r Assyriaid. AcEsarhadon

eifab a deyrnasodd yn ei le ef—yr hwn, yn

ol Ezra, pen. iv. 2, a anfonodd lawer o wr i

drigo yn Samaria, i ddiogelu y wlad hòno iddo

ei hun.

PEN. XX. Adn. 1. Yn y dyddiau hyny]

Ymddcngys oddiwrth adn. 6, i Hezcciah glaf-

ychu cyn baeddiad Senacherib, ac yn ystod ei

ymosodiad ; a dywed Jarchi i hyny gymeryd

llo dridiau cyn i'w fyddin ef gael ei dystryw-

io. Ymddengys hyny yn eglurach pan yr ys-

tvriom mai 29"mlyncdd y teyrnasodd Hezec-

iáh yn y cyfan, pon. xviii. 2 ; ei^ fod wedi

tevrnasu 14 mlynedd pan ddaeth Senacherib

i'w erbvn, pen. xviii. 14 ; ac iddo fyw ar ol ei

glefyd Ì.5 mU-ncdd, adn. G. Gohirwyd y cry-

bwylliad am' hyn hyd yn awr, rhag tori ar

hanes Senaclierib. Clcfychodd IIezeciah hyd

farw—o ddolur ag a dcrfynasai mewn marw-

olaeth,oni buasai cyfryngiad grasol J)uw,adn.

7. Fel hyn y dyioedoddyr Arglwydd, Trcfna

fly í/^_p\vna dy ewyllys, a thrcfna achosion

dy d a'th doyrnas. Yr oedd cyflwr trallod-

U8 ei deyrna.s yngofyn hyn yn noillduol, trwy

nad oedd eto etifedd i'r goron ;
canys ni ancd

Mana-sseh dair blyncdd wcdi hyn, pen. xxi. 1.

Canys mario fyddi, ac ni byddi byw—yr
oedd clcfyd Hezeciah ynddo ci hun yn angeu-

ol, ac ni8 gallai cf lai na marw o hono yn fuan,
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dywedodd yr Arglwydd, Trefna dy
d ; canys marw fyddi, ac ni byddi
byw.

2 Tna efe a drôdd ei wyneb at y
pared, ac a weddiodd at yr Ar-
glwydd, gan ddywedyd,

3 Atolwg, A.rglwydd, cofiayrawr
hon i mi rodio ger dy fron di mewn
gwirionedd, ac â chalon berffaith, a
gwneuthur o honof yr hyn oedcl dda
yn dy olwg di. A Hezeciah a ylodd
âg ylofain mawr.

heb i'r Arglwydd gyfryngu i attal hyny. Y
mae gan y fath fygythion, er yn cael eu
traethu yn ddiammodol, ryw ammodau yn
aml yn gynwysedig ynddynt ; ac yr oedd y
proffwyd yn Uefaru yn ol tuedd naturiol y
clefyd, ac nid yn ol bwriad dirgelaidd Duw.

Adn. 2. Ac efe a drôdd ei loyneb atypared]
Ac y mae yn debyg, wrth droi ei wyneb at

bared yr ystafell lle y gorweddai, ei fod yn
troi ei wyneb felly tua'r deml, fel y gwnai yr

luddewon bob amser wrth weddio, pa le bynag

y byddent. Gan nas gallai fyned i'w ystafell

ddirgel, efe a enciliai oddiwrth y gwyddfodol-

ion cystal ag y medrai, er cael dywedyd ei

gyn wrth Dduw. Ac a weddiodd at yr
Arglwydd—yn ddiamau am arbediad ei fyw-

yd, neu estyniad ei ddyddiau, er na chrybwyll-

ir hyny. Èr fod geiriau Esay wedi eu traethu

wrtho mewn modd diammodol, eto efe a wydd-
ai eu bod i'w deall yn ammodol ; pe amgen
nis gallasai efe weddio am i Dduw wrthdroi

bwriad ag y gwyddai efe ei fod yn anwrthdro-

adwy. Y mae yr adnod hon gart hyny yn
allwedd i lawer o broffwydoliaethau a dat-

ganiadau dwyfol : gwel ar Jer. xviii. Nid
oedd Hezeciah yn foddlon i farw y pryd hyny,

os gwelai Duw yn dda ei arbed ef, am nad
oedd y diwygiad gwladol a chrefyddol ag a

fwriadai efe wedi ei orphen eto, ac am ybuasai

y gangen hon o dculu Dafydd yn darfod ar ei

farwolaeth ef, ac felly aethai y frenhiniaeth i

gangen fwy pellenig ac anenwog o'r teula

hwnw ; a buasai hyny yn gerydd trwm iddo

ef, fcl pe buasai wedi gwneyd rhywbcth i dori

cyfammod y frenhiniaeth, 2 Sam. vii. IG.

Adn. 3. Atolwg Arghoydd, cofia yr awr
hon i mi rodio gcr dyfron di meion gwirion •

cdd] Yn oncst a diragrith, a chyda meddwl
didwyll ; ac d chalon berfaith—ncu ddy-
muniad cywir i ddyrchafu dy anrhydedd ar y
ddaear ; a gwncuihur o honof yr hyn oedd
dda yn dy olwg di—trwy reoleiddio fy much-
edd yn ol dy air a'th owyllys santaidd. Nid
gofyn am gaol achuh ci cnaid ar gyfrif ei

woitliredocdd da y mae Hozeciah, ond am gael

estyn ei ddyddiaii ; canys, fel Isrneliad duw-
iol, efo a wyddai mai trwy yr Tíiwn ma\\T, yr

hwn a gysgodid gan yr aberthau, yr oedd i

bochadur gael oi gadw. Ac ui ddylid rhyf-

cddu ei fod of yn crybwyll y pcthau hyn fol

dadl dros ostyniad ei einioes, canys dan y gyf-

raith yn cnwodig yr oodd hir ddyddiati yn
caol cu haddaw fel gwobr ufydd-dod, a marw-



Chwanegu pymtheg 2 BBEN. XX. mlynedd at ei ddyddi-au.

4 A cbyn myned o Esay allan i'r

cyntedd canol, daeth gair yr Ar-
glwydd ato, gan ddywedyd,

5 Dychweì, a d^'wed wrth Hezec-
iah blaenor fy mhobl i, Fel hyn y
dywed Arglwydd Dduw Dafydd dy
dad, Clywais dy weddi di, gwelais
dy ddagrau : wele fi yn dy iacháu
di

; y trydydd dydd yr âi di i fyny
i d yr Arglwydd.

6 A mi a chwanegaf at dy ddydd-
iau di bymtheng mlynedd, ac a'th

waredaf di a'r ddinas hon o law
brenin Assyria : diffynaf hefyd y
ddinas hon er fy mwyn fy hun, ac
er mwyn Dafycld fy ngwas.

olaeth anamserol yn cael el bygwth fel cosp

:

gfwel Exod. XX. Ì2, Deut. v. 33, a xxx. 16,

Salm lv.23. Yr oedd efe w^edi cael ei achub trwy
ras, a'i alluogi gan Ysbryd Duw i wneyd yr

hyn oedd dda yn ngolwg j^r Arglwydd ; ac yn
awr y mae efe ' â'r galon yn credu i gyfiawnder,

ac â'r genau yn cyffesu i iachawdwriaetb,'

Ehuf. X. 10 ; a dedwydd yw y dyn a allo oddi-

ar welv angau apelio yr un modd at Dduw.
A Hezeciah a"ihylodd âg wylofain mawr—
nid herwydd ofn am ei gyflwr mewn byd
arall, ond wrth feddwl ei fod ef yn marw yn
nghanol ei ddyddiau, (yn 39 mlwydd oed,)

pan yr oedd ei waith heb ei orphen, a phan

oedd bvddin yr Assyriaid yn amgylchu Jeru-

salem, yn cablu y Duw byw, ac yn bygwth
dinystrio holl deyrnas Juda.

Àdn. 4. A chyn myned o Esay allan Ì'r

eyntcdd canoì] Sefcyntedd canol t y brenin,

1 Bren. viì. 8; neu, fel y mae yn y wreidd-

iol, ' i'r ddinas ganol ;' canys rhenid Jeru-

salem yn dair rhan. Crybwyllir hyn i ddangos

parodrwydd Duw i wrando gweddiau ei blant.

Adn. 5. Dychicel, a dywed wrth Hezec-
iah, hlaenor fy mhobl i\ Gelwir ef yma yn
flaenor, ac nid yn frenin, i arwyddo fod yr

Arglwydd yn ei arbed ef er mwyn dwyn ei

bobl i fuddugoliaeth trwy ei arferiad ef o ffydd

a gweddi. Fel hyny dyioed Argluiydd Dduw
Dafydd dy dad—crybwyllir hyn i ddangos

iddo eì fod ef yn cofio ei addewid i Dafydd a'i

d5', 2 Sam. vii. 12—16. CLywais d.y weddi
di, a gwelais dy ddagraii—ac wele fi yn
myned i ateb dy weddi, a sychu dy ddagrau,

trwy dy iachâu di. Y trydydd dydd—o'r

amser hwn, yr âi di ifyny id yr Arghoydd
— i ddiolch am y drugaredd hon. Gwyddai yr
Arglw}'dd yr âi ef yno os gallai, ac am hyny y
mae yn cyfaddasu y genadwri at ei duedd
naturiol ef.

Adn. 6. Ami a chwanegaf at dy ddyddiau
di bymtheng mlynedd] Ýn hwy nag y buasit

byw pe gadawswn di yn ysglyfaeth i'th afiech-

ydpresenol. Nid oes genym hancs am neb
arall ag y mynegwyd iddo yn mlaenllaw pa
hyd y cai fyw. Ac a ydoedd hyn yn fraint?

Diau nad oedd. Gan fod Hereciah mor j-m-

lyngar wrth fywrd, pa fodd y rhaid ei fod yn
teimlo wrth weîed ei flyn^ddoedd rn darfod o

3 X

7 A dywedodd Esay, CyTnerwch,
swp o fiigys. A hwy a gymerasant,
ac a'i gosodasant ar y cornwyd, ac
efe a aeth yn iach.

8 ^ A Hezeciah a ddywedodd
wrth Esay, Pa arwydd/?/(^íZyr iachâ
yr Arglwydd fi, ac yr âf fi i fyny i

d yr Arglwydd y trydydd dydd?
9 Ac Esay a ddywedodd, Hyn

fydd i ti yn argoel oddiwrth yr Ar-
glwydd, y gwna yr Arglwydd y
gair a lefarodd efe : A â y cysgod
ddeg o raddau ynmlaen, neu a ddy-
chwel efe ddeg o raddau yn oî ?

10 A Hezeciah a ddywedodd,
Hawdd yw i'r cysgod ogwyddo ddeg

un i un ! G^rj^ddai ei fod ìfarw yn niwedd y
pymtheg mlynedd ; a pha beth a raid fod ei

deimlad yn niwedd pob blwyddyn, wTth gan-
fod fod cynifer wedi eu treulio ymaith o'r

pymtheg !
' Rhaid ei fod yn teimlo mil o

farwolaethan,' fel y sylwa Clarke, ' ^^rth ofni
un. Credwyf na byddai dim yn eisiau i ber-
ffeithio trueni dynion, oddieithr lle y boened-
igaeth, pe mynegid iddynt yr amse'r penodol
pryd y byddai raid i'w heinioes derfynu. Y
mae Duw, yn ei fawT drugaredd, wedi cuddio
hyn oddiwTth eu llygaid.' Ac á'th wareduf
di a^r ddinas hon o law hrenin Assyria—yr
hyn a wnaeth efe, fel y gwelsom yn pen. xix.
35, 36 ; ac y mae hyn yn profi mai cyn j
\varedigaeth Ìiòno y bu y clefyd hwn ar Hezec-
iah : gwel ar adn. 1.

Adn. 7- A dyioedodd Esay, Cymcrwch swp
<^ffiff}/s] Er fod ei iachâd wedi ei addaw iddo
yn sicr, eto yr oedd yn rhaid iddo ddefnrddio
moddion, a'r rhai hyuy yn gyfaddas. Bvddai
i'r fiBgys gynorthwyo i addfèdu y corn-w"vd, a
magu pen arno, fel y byddai i wenwj-n yr af-
iechyd gael ei oUwng ymaith y ffordd hòno.
Modd bynag, òuasai y ffigys hyn yn hollol an-
nigonol honynt eu hunain i 'efféithio iachíld
mor ebrwydd a llawn, heb gydweithrediad y
gallu dwyfol, i'rhwny maeìidferiad y breai'n
yn benaf i'w briodoli. Ac a'i gosodâsant ar
y cornwyd—y mae y gair .«í/íeí'^/m, agvfieithir
ymayn 'gornwyd^'yn anvyddo nm\\\v,-'chiJòydd
fflamcgol,penddüyì%, anafod, ^-c. "Tvbia rhai
mai yr eisglwyf ydoedd ; ereill, mài v pla ;
ereill mai y gwa'hanglwyf ; ac ereiH'mai y
fynyglog. Beth bynag ydoedd, yr oedd yn
angeuol yn ei natur, fel y buasai raid i Hez"ec-
iah farw o hono heb gyfryngiad Duw.
Adn. 8. A Hezeciah a ddywcdodd wrth

Esay] Yn hytrach, 'a ddywedasai ;' canys y
mae yn eglur i hyn gael ei ddywedyd cyù ei
iachâu, erfod ei iachàd yn cael ei grýbwyll yn
gyntaf. Pa arwydd fydd yr iachd yr Àr-
glwydfi ?—efe a ofyna aoi arwydd, nid am ei
fod yn annghredu yr addewid ddwyfol, ond i

gadarnhau ei ffydd, yr hon pe amgèn a allasai
gael ei siglo gan fawredd ei borygl, a chan yr
annghytundeb ag oedd rliwng y'genndwri hòn
eiddo y proffwyd a'r un flaenaf, adn. 1.

Adn. 9. Hyn'fydd i ti yn arjopj] Ún o'r

5:ì3
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oraddau: nid/cn?/, ond dychweled

y cysgod yn ei ol ddeg o raddau.

11 Ac Èsay y proíFwyd a leíbdd

ar yr Arglwydd : ac efe a drôdd y
cysgod ar hyd y graddau, ar hyd y
rhai y disgynasai efe yn neial Ahaz,

ddeg o raddau yn ei ol.

12 ^ Yn yr amser hwnw yr an-

fonodd Berodach-Baladan, mab Ba-
ladan brenin Babilon, lythyrau ac

ddau beth liyn, yn ol dj' ddewisiad di ; sef fod

i'r cYsgod ar y ddeial fyned ddeg o raddau yn

mlaèn, neu ddychwelyd ddeg o líiddau yn ol-

Meddylir mai ìlinellàu ar wyneb y ddeial yn

arwyddo hanner awr oedd y yraddau hyn
;

sc felly, a thybio ei bod yn awr yn h'anner

rfv/,'rhoddai y proffwyd ei ddewis i'r brenin,

sef fod i STYsiíod crib y 'ddeìal symud yn mlaen

er unwaith i5 o'r gloch y prydnawn, neu ynte

droi yn ol i 7 o'r gloch y bore. Nid y\v yn

angenrheidiol i ni feddwi i'r haul fyned yn _ol

ddcr raddau yn y nefoedd, neu ddaríod i'r

ddamr droi ar ei hechel o'r dwyrain i'r gor-

Uewin, yn y gwrthwyneb i'w- throad naturiol

;

cithr gaìlai y vvyrth dan sylw gael ei hefteithio

vr un modd trwy wrthdoriad (refraction) ;

canys gwyddom "y gall pelydr golenni yro
üddiwrth fod yn llinell union trwy fyned trwy

ryw evfrvngai tew, mogys tarth neu ddwfr. I

e'o-lurö hýn, rhodder ceiniog ar waelod llGsf.r

gwâtr, ac yna symuder yn ol nes y byddo ymyl

V llest'r vn cuddio y gyfryw goiniog o'r golwg ;

tywaUtèdarali ddwfr i'r Hostr, a daw y geiniog

trwy ddeddf gwrthdoriad eilwaith i'r gol"g.

Neu rhodder gwialen union yn y cyfryw ddwfr,

a hi a rmddengys yn gam. Ár yr egwyddor

hon yr'vdym yn fynych yn canfod yr haul yn

V terívngylch"rai mynydau cyniddogodi, neu

wedi idd'o farhludo. MorUi bynag, yr oedd y
doctoriaid luddewig, a rhai o'r lien dadau

Cristiono'^ol, o'r farn ddarfod i'r haul tyned

udcg raddau yn oi ol, nou, yr hyn sydd yr

un peth, ddarfod i'r ddaear mewn gwirionedd

newid ei chwrs ; a chasglent oddiwrtli 2 Cron.

xxxii. 31, fod brenin Babilon wedi canfod

hyny yn ei wlad ei imn. Ond os bydd i ni,

fel y rhan fwyaf o'r dysgedigion diweddar,

briodoli svinud"iad y cysgod i ddeddfau í/í<;rí/i

doriad, ni fydd i hyny ddiddymu na lleiliau

V wyrth, arâ fod hyn yn audwg wedi cael ei

áchosi «^an yr Arglwydd mew n atebiad i weddi

Esav, i fod yn argoel nou arwydd i lJezcciah;

ac àrà fod y cysgod i symud yn ol neu yn
mlaen ar y ddeial yn ol dewisiad y brenin, ac

nid i gael ei adael i ddeddfau natur.

Adn. 10. Hawdd yw ir cyscjod oywyddo

ddeij raddau] ^n' mlaen at .5 o'r gloch, am

maí yn nilaen yr oedd efe yn mjnod yn natur-

iol ; oiid dijclùoeled y cysrjod yn ei oL ddey o

raddau—tnier hanner dydd ar unwaith yn

saith o'r gloch y boro, a bydd y wyrth felly yn

ûmlyc^.clií tr\vy y bydd yn fwy crocs i uatur.

Buasai y -^yntaf yn wyrth, wrth gymeryd Ue

ar unwaith ; ond y ma« yr ail yn ddwy wyrth

laewn un.

Adn. 11- Ac E$ay y proffwyd a lefoddar

Ö54

anrheg at Hezeciah : canys efe a
glywsai fod liezeciah yn glaf,

13 A Hezeciah a wrandawodd ar-

nynt, ac a ddanghosodd iddynt holl

d ei drj'-sor, yr arian, a'r aur, a'r

peraroglau, a'r olew goreu, a holl

d ei arfau, a'r hyn oll a gafwyd yn
ei drysorau ef : nid oedd dim yn ei

d ef, nac yn ei holl gyfoeth ef a'r

nas danghosodd Hezeciah iddynt.

yr Arglwydd] Wedi ei gynhyrfa gan Ysbryd
Duw% yn gyntaf i gynyg i'r brenin yr arw-ydd

iiwn, ac yna i weddio am dano. Ac efe a
drôdd y cysgodar hydy graddau—hyny yw,
efe a'i trôdd yn ol ddog o raddau, o hanner
dydd fe allai hyd saith o'r gloch yn y bore, ar

hyd pa raddau y disgynasai efe o'r pryd hyny
hyd hanner dydd ; yn neial Ahaz—yr hon a
wnaethai Ahaz, tad Hezeciah, ac a ydoedd yn
sefyll ond odid ar uchelfa yn agos i'r palas

brenhinol.

Adn. 12. Yn yr amser hwnw yr anfonodd
Berodach-Baladan] Yr hwn yn ol rhai, neu
ei dad yn ol ereill, oedd yn rhaglaw i frenin

Assyria yn Babilon ; lythyrau ac anrhej at

IIezeciah—i'w lon-gyfarch ef ar ei adferiad

i'w iechyd, ac i enniU ei ewyllys da a'i gyf-

eillach ef ; canys meddylir ei íod efy pryd hyn,
ar ol marwolaeth Senacherib, a dinystr dychryn •

Uyd ei fyddin ef, am drosglwyddo yr amher-
odraeth Assyriaidd i Babilon. Canys eje a
glysaifod Hezeciah yn glaf—' a'i fyned yn
iach,' Esay xsxix. 1. Hefyd yr oedd ganddo
ddyben arall wrth aníon ei genadau, sef ' i

ymofyn am y rhyfeddod a wnaethid yn y
Ys'lad,' 2 Cron. xxxii. 31 ; hyny yw% fel y tybin

rhai, mynediad y cysgod yn ei ol ar ddeial

Ahaz.
Adn. 13. A Hezeciah a wrandawodd ar-

nynt] Ar eu cenadwri hwy oddiwrth eu meistr,

yr hwn ond odid a geisiai ganddo ymgyng-
hreirio âg ef yn erbyn yr A.ssyriaid ; neu, fel

y mae yn Esay xxxix. 2, ' a Hezeciah a laioen-

ychodd o'u herwydd hwynt ;' yr liyn hefyd
yw darlleniad 12 o ysgriflyfrau Kennicott a
Üe Rossi, yn nghyda'r lxx, ySyriaeg, y Vul-
gate^ yr Arabaeg, &c. Ac a ddanghosodd
iddynt holl d ei drysor—yn cynwys amrai
bethau gwerthfawr hcblaw yr hyn a enwir
yma. Er i líe^eciah roddi i frenin Assyria

lawer o aur ac arian o d yr Arglwydd, ac o

drysorau t y brcnin, pen. xviii. 14— 16, eto

y mae yn debyg i amrai drysorau gwerthfawr
gael eu cadw yn Jerusalem fyth ; a gallwn

feddwl i lawer o aur ac arian gael eu dwyn yn
ol o wersyll yr Assyriaid ar oî eu cwymp

; pa
rai, yn ngliydag anrhegion ag y galla."5ai efo

fod wedi cu derbyn oddiwrtli frenbinoedd cy-

mydo;raethol ar ol ei adferyd yn wyrthiol o

law ci elynion, aco afaol ei atìociiyd, awnaont
i fyny ran fuwr o'rtrysorau agy cyfeirir atynt

yma. Nid oedd dim yn ei dy ef, nac yn «t

hoU gyfoeih—y riiai a wasanaotlient er pleser,

gwychder, rh\\7^í5g, nou at wasanaeth rhyfel,

a'r nas danghosodd cfe i'r cstroniaid paganaidd

hyn. Er ua ddjwedir i Hezeciah ddan|f<M
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14 *![ Yna Esay y proífwyd a

ddaeth at y brenin Hezeciah, ac a
ddywedodd wrtho, Beth a ddywed-
odd y gwr hyn ? ac o ba le y daeth-

ant atat ti ? A dywedodd Hezeciah,
wlad bell y daethant hwy, sef o

Babilon.
15 Yntau a ddywedodd, Beth a

welsant hwy yn dy d di ? A dy-

wedodd Hezeciah, Yr hyn oll oedd
yn fy nh i a welsant hwy : nid oes

dim yn fy nhrysorau i nas danghos-
ais iddynt hwy.

16 Ac Esay a ddywedodd wrth
Hezeciah, Gwrando air yr Ar-
glwydd.

17 Wele y dyddiau yn dyfod, pan
ddyger i Babilon yr hyn oll sydd yn
dy d di, a'r hyn a gynilodd dy dad-
au hyd y dydd hwn : ni adewir dim,

.

medd yr Arglwydd.
18 Cymerant hefyd o'th feibion

iddynt y deml., eto, gan mai hon oedd yr ad-

eilad wychaf yn Jerusalem, a'r rhyfeddod
mwyaf yn ei deyrnas ef, gallwn feddwl iddo ei

dangos Ìiithau, a hyny ond odid heb iddo son

dim wrthynt am ei Dduw ei hun, na dywed-
yd gair am eu hynfydrwydd a'u pechod hwy.
thau yn addoli gau-dduwiau ; ac yn enwedig
eu gwaith yn addoli yr haul, yr hwn y r oedd y
wyrth ddiweddar ar ddeial Ahaz wedi ei brofi

fel yn ddarostyngedig i awdurdod Duw Israel.

Hyn oedd eíFaitii balchder a gwàg-ogoniant
Hezeciah ; a ' Duw a'i gadawodd ef, i'w brofi

ef, i wybod y cwbl ag oodd yn ei galon,'

2Cron. xsxii/31.

Adn. 14. Yna Esay y profwyd a ddaeth
at y breninl Wedi ei anfon yn debygol gan
yr Arglwydd, i'w geryddu eí ani yr hyn a
wnaethai. wlad bell y daethant hwy, sef
Babilon—ymadrodd ymíFrostgar, i ddangos

ei anrhydedd mawr, pan yr oedd dynion o

wlad mor bell, ac oddiwrth frenin mor fawr,

yn dyfod i'w lon -gyfarch ef â llythyrau ac âg
anrhegion.

Adn. 15. Beth a ireJsant hwy yn dy d
di .-] Efe a ofynai hyn, nid am ei fod yn an-

wybodus o hono, ond mewn trefn i gael achlys-

ur, oddiwrth atebiad Hezeciah, i draethu cen-
adwri Duw ato ef.

Adn. 16. Gwrando air yr Arglwydd] Ei
fam ef ar y mater hwn. Ymddengys nad oedd
Hezeciah yn meddwl y pryd hyny iddo
wneuthur dim o'i le wrth ddangos ei hoU dry-
sorau iddynt ; ond yn fuan cafoJd wybod iddo
wneyd yn ffol a phechadurus iawn.

Adn. 17. Wele y dyddiau yn dyfod] Yr
hyn a gymerodd le yn mhen oddeiitu 125
mlynedd ar ol hyn ; pan ddyger i Babilonyr
hyn oll syddyn dif d di—gwel y cyflawniad
o hyn pen. xxiv^ 13.

Adn. 18. Cymerarit hcfyd o'thfeìbim. dî\

Sef o'i hiliogaeth, megys Daniel a'i gyfeillion,

T rkiù a eiwir yn ' liaù bieuhinol,' Dan. i. 1—-3;

di, y rhai a ddaw allan o honot, y
rhai a genhedli di, a hwy a fyddant
yn ystafellyddion yn llys brenin
Babilon.

19 Yna Hezeciah a ddywedodd
wrth Esay, Da yw gair yr Arglwydd,
yr hwn a leferaist. Dywedodd
hefyd, Onid da os bydd heddwch
a gwirionedd yn fy nyddiau i ?

20 ^ A'r rhan arall o hanes He-
zeciah, a'i holl rym ef, ac fel y
gwnaeth efe y llyn, a'r pistyll, ac y
dyg efe y dyfroedd i'r ddinas, onid
ydynt hwy yn ysgrifenedig yn llyfr

cronicl brenhinoedd Juda?
21 A Eezeciah a hunodd gyda'i

dadau : a Manasseh ei fab a deyrn-
asodd yn ei le ef.

PE^IS^OD XXI.

l/ÍAB deuddeg mlwydd oedd Ma-
-^'-^ nasseh pan ddechreuodd efe

a hwy a fyddant yn ystafeUyddion—Saes.
' yn eunuchiaid yn ÌÌys brenin Babilon.'

Adn. 19. Daw gair yr Arglwydd] Crod-

ai Hezeciah mai gair yr Arghoydd oedd yr

hyn a ddywedasid wrtho, a bod y gair h^-nw
yn dda a chyfíawn ; teimlai lieíyd iddo ef

wneyd yn ynfyd, ac ymostyngai i'r âdtdfryd
fygythiedig. ' Fel hyn efe a ddai-ostyngwyd ac

a geryddwyd am ei falclider a'i rodres. Onid
da os byddheddwch a gwínonedd ynfy nydd-
iau i ?^— ' nid ymddtíngys ei fod yn cvvyno o

herwydd y trallodau ag oeduj'nt yn dyfod ar

y wlrd, os gallai heddwch a gwirionedd ffyna

yn ei ddyddiiiu ef.'—C'LAnRE. Os hyn yw yr

ystyr, rhaid addef ei fod ef yn dra hunanol, nc

yn ddiffygiol o deinilad priodol am les ei hü-

iogaeíh. Ond ymduengys oddiwriu Esny xxxis.

8, ei fod ef wedi deaìl ìia ddeuai y farn gvf-

iawn uchod yn ei ddyddiaa ef, eitliry byddai i

hoddwch, ilwyddiant, a gv*ir gi'efydd ffynu vdl

y wlad tra y byddai efe byw, yr hyn a ystyriai

efe yn dda iawn ynddo ei hun, ac yn oediad

trugarog o'r fa)'n gytìawn hòno, am yr hyn yr

osdd yn dra diolchgar ; er y gallwn feddwl fod

y rhagohvg ar adfyd dyfodol ei deulu a'i genedl

yn dra goíidus i'w deimludau ef.

Adn. 20. A'i holl ryni ef] Yn ei ryfeloedd

â'i elynion, yn ei ddilecd o filunaddoliaeth, ac

yn ei ddiwygiad o'r wir gref}'dd ; ac fel y
gwnaeth efe y ìlyn a'r jyistyli—i eael dyfr-

oedd i Jerusalem oddi'.^rth ei elynion ;
gwal

ar 2 Cron. xxkìì. 3, 4, 30 ; onidy'dynt hwy yn
ysgrifenedig yn llyfr cronicl, brenhinoedd

JÙda'ì—yr L\\n nid oodd o ddv,-yfol ys'oryd-

oliaeth, nac } n rhan o'r ysgrythyr, er ei iòd yn
hanes wirionedàol : gwei ar 1 Bren. xiv.l9, 29.

Adn. 21. A Ihzecidh a hunodd gyda'i

dadati] Yn niwedd y pyniíheg mlynedd a

chwanegwyd at ei ddyddiau ef, adn. 6 ; a

chladJwyd ef yn yr ucîiaf o feddau meibion

Dafvdd svdag anrh^dedd mawr, 2 Cron.

xxin .
33.

'
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A^muiL'lol deyrnasiad 2 BREI^. XXI. Manasseh.

deyrnasu, a phymtheg mlynedd a

deugain y teyrnasodd efe yn Jeru-
ealem: ac enw ei fam ef oedd
Hephsibah.

2 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd, yn
ol ffieidd-dra y cenhedloedd a fwr-

iodd yr Arglwydd allan o íiaen

meibion Israel.

3 Canys efe a adeiladodd drachefn
yr uchelfeydd a ddinystriasai Heze-
ciah ei dad ef ; ac a gyfododd allor-

au i Baal, ac a wnaeth Iwyn, fel y
gwnelsai Ahab brenin Israel, ac a

addolodd holl lu y nefoedd, ac a'u

gwasanaethodd hwynt.
4 Adeiladodd hefyd allorau yn

nh yr Arglwydd, ani yr hwn y dy-

wedasai yr Arglwydd, yn Jerusalem

y gosodaf fy enw.
5 Ac efe a adeiladodd allorau i

holl lu y nefoedd yn nau gyntedd
t yr Arglwydd.

6 Ac efe a djaiodd ei fab trwy dân,

ac a arferodd hudoliaeth, abrudiau,
ac a fawrhaodd swynyddion, a de-

winiaid : efe a wnaeth lawer o
ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd, i'w

ddigio ef..

7 Ac efe a osododd ddelw gerfied-

ig y llwyn a wnelsai efe, yn y t am
yr hwn y dywedasai yr Arglwydd
wrth Dafydd, ac wrth Solomon ei

fab, Yn y t hwn, ac yn Jerusalem,
yr hon a ddewisais i o holl Iwythau
Israel, y gosodaf fì fy enw yn dra-

gywydd

:

8 Ac ni symudaf mwyach droed
Israel o'r wlad a roddais i'w tadau
hwynt : yn unig os gwyliant a'r

wneuthur yr hyn oll a orchymynais
iddynt, ac yn ol yr holl gyfraith a or-

chymynodd fy ngwas Moses idd-

ynt.

9 Ond ni wrandawsant hwy : a
Manasseh a'u cyfeiliornodd hwynti
wneuthur yn waeth na'r cenhedl-
oedd a ddyfethasai yr Arglwydd o
flaen meibion Israel.

10 ^[ A llefarodd yr Arglwydd
trwy law ei weision y proífwydi, gan
ddywedyd,

PEN. XXI. Adn. 1. Mab deuddeg mlwydd^
oedd Manasseh pan ddechreuodd efe deyrn-

asti\ Felly rhaiu niai yn nihen tair blynedd

ar ol iachâu Hezeciah y ganed ef ; a pìiym-

iheg mlynedd a deugain y teyrnasodd cfe yn
JerusaÌem—y mae y blynyddoedd ag y bu
efe' yn garcharor yn Babilon yn cael eu cy-

nwys yn y cyfrif hwn, 2 Cron. xxxiii. 11—13 ;

ac enw ei fam ef oedd Hcphsihah—yr un
enw ag a ddyry Duw i'r cglwys, Esay lxii. 4,

yn arwyddü, ' Fy iiyfr^-'dwch sydd ynddi.'

biauiau ei bod hi yn wraig dduwiol ; a dy-

Aved yr luddewon mai merch y proffwyd Esay
oedd hi.

Adn. 2. Ac efe a wnaeth yr hyn oedd

ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd] Er fod ei

rieni yn dduwiol : ac y niae yn debyg iddo

ddechreu ar ei ddrygioni cyn gynted ag y daeth

i'r orsedd, a pharhau ynddo hyd nes y caeth-

gludwyd ef i Babilon, ])ryd y daeth fel yr

afradhjn ato ei hun. Yn ol icídd-dra y
cenhcdloedd—sef eihinaddoliaeth yr hen Ga-

iiaaneaid, y rhai a fwriasai I)uw allan o'r

wlad.
Adn .3. Canijs efe a adcdadodd drachefn

yr uchelfcydd] Aiígododd y tenilau a'r allor-

au i'r eilunod, y rhai a ddystry wiasai ei dad eí

yn ei scl dduwiol dros burdcb addoliad Jic-

íioFA, pen. xviii. 4 ; ac a addoLodd holl Lu y
'ucfocdd—yr haul, y Ileuad, a'r scr, fel pe bu-

íisent dduwiau.
Adn. 1 . Adeiladodd hefyd allorau yn nh

yr ArgLwydd] Yn nghysegr y di'iiil, os nid yn

y cysegr Kanti:iddiohif, llo yr oedd yr arcli a'r

diugareddfa; canys enwir y cynted(h'ui yn yr

a<lnod nesaf. Yr oedd yn annihoBÌbl i neb

ddango» inwy o anmharch i Dduw, na chodi

oôö"

allorau i Baal yn y fan Ue yr oedd ef ei

hun wedi gosod ei enw a'i addoliad santaidd

ynddo

!

Adn. 5. Ac efe a adeiladodd allorau]

EreiU, i dduwiau ereill ; yn nau gyntedd t
yr Arglwydd—yn nghyntedd yr offeiriaid a'r

Lefiaid, Ue yr aberthent hwy, ac yn nghyntedd
pobl Israel, Ile yr addolent hwythau.

Adn. 6. Ac efe a dynodd ei fab trwy dân]
I'w gysegru ef i Moloch, mewn dirinyg ar sél

yr enwaediad trwy ba un y cysegresid ef i

Dduw : gwel ar Lef. xviii. 21. Ac a arferodd
hudoliaeih—gwel ar Deut. xviii. 10—12, lle

y mae y pechodau hyu }n cael eu gwahardd
a'u hegluro.

Adn. 7. Ac efe a osododd ddclio gerficdig

y LLwyn] Sef delw A.storcth, Astarte, neu
Venus, y rhai a addolid yn gyffredin mewn
Ilwyni gyda Baal ; yn y ty—neu yn nheml
yr Arglwydd, i'w anuiharchu ef yn ei wyneb,
nou i'w droi ef allan fel pe byddai o'i d ei

hun ! GosodaJ Ji fy enw—gwel ar 1 Bren.

viii. 29.

Adn. 8. Acni symudaf mwyach droed Is-

racL] Ar yr aminod iddynt gadw ci orchym-
ynion ef : a jihe gwiiaethent hwy hyny, ni sy-

niudiusid hwyut byth i gaethiwed, a buas-

ent heddyw mewn meddiant o wlad yr add-
ewid.

Adn. 9. A Manasseh a'u cyfeiliornodd]

A'u hudodd neu a'u gorfododd hwynt ; i

wneuthur yn uuicth na'r ccnhedLocdd—gosod-

odd 1 fyny fwy o eilunod, a thyno<ld y bobl i

fwy o eilunaddoliaeth, na'r hon Ganaanenid

gyiit; ac yr oodd hyny yn bochod tryinach

vn inliobl Juda, trwy fod cyfraith a thoinl

bduw gauddyiit hwy, a [iliroírwydi ac offeir'
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110 herwycld i Manasseh hrenin
Juda wneuthur y ffieidd-dra hyn, a
gu'neuthur yn waeth na'r hyn oll a
wnaethai yr Amoriaid afu o'i flaen

ef, a pheri i Juda becliu trwy ei

eilunod :

12 Oblegid hyny, fel hyn y dy-
wed Ai-glwydd Dduw Israel, Wele
fi yn dwyn drwg ar Jerusalem a
Juda, fel y merwino dwy glust y
sawl a'i clywant.

13 A mi a estynaf linyn mesur
Samaria ar Jerusalem, a phwys t
Ahab : golchaf hefyd Jerusalem fel

y gylch un gwpan, yr hwn]jan olcho,

efe a'i try ar ei wyneb.
14 A mji a wrthodaf weddill fy

etifeddiaeth, ac a'i rhoddaf hwynt
yn llaw eu gelynion, a hwy a fydd-
ant yn anrhaith ac yn yspail i'w holl

elynion

:

iaid Duw yn eu rliybyddio ac yn eu dysgu yn

y gyfraith.

Âdn. 10.-4 llefarodd yr Arglwydd trwy
law ei weision yproffwydi] Y proffydi hyn,

yn ol Abarbinel, oeddynt Hosea, Joel, Nahuu),
Habaccuc, ac Esay. Y mae y pum adnod
ganlynol yn cynwys sylwedd yr hyn a lefar-

wyd gan y protfwydi hyny. Dywediram Esa}
ei fod nid jn unig yn proft'wydo yn y dyddiau
hyny, ond hefyd iddo gael ei ferthyru gan Ma-
nasseh, yr hwn a'i llitìodd ef ar ei liyd à llif

bren !

Adn. 11. Yr Amoriaid] Felly y gelwid yr

oll o'r hen Ganaaneaid: gwelar Gen. xv. 16.

Adn. 12. Wele fi yn dwyn dncg ar Jeru-
salem a Judd\ Sef anrheithiad y lle, a chaeth-

gludiad y trigolion, trwy law y Babiloniaid

;

fel y merwino dioy glust y sawl a'i clywant
—bydd i'r adroddiad o hono lenwi meddyliau
dynion â syndod a dychryn.
Adn. 13. A mi a estynaf linyn mesur Sa-

maria ar Jerusalem] Cai Jerusalem yr un
mesur o gosp ag a gawsai Samaria, disgynai

yr un farnedigaeth arni hi ag a ddisgynodd ar

Samaria; a phwys tý Ahab—rhoddid barn
mor drom ar Jerusaíem, ac yn enwedig ar

deulu Manasseh, ag a roisid ar deulu Ahab
brenin Samaria, Golchaf hefyd Jerusalem
fel y gylch un gwpan—fel y mae dynion
wrth olchi cwpan aflaii, yn gyntaf yn ei wàg-
hâu o'r hyn oll oedd ynddo, yna yn ei lanhau
a'i sychu, ac wedi hyny yn ei droi ar ei wjaieb
rhag i ddim aflendid fyned iddo ; felly y
gwnaf finau à Jerusalem ; mi a'i gwâghâf ac

a'i glanhâf hi yn Uwyr oddiwrth ei thrigol-

ion eilunaddolgar a drygionus. Eto y mae
y gydmharíaeth yn awgrymu na Iwyr ddy-
fethid Jerusalem, eithr y byddai iddi gael

ei phuro a'i chadw i'w hail gyfaneddu pan
ddychwelai yr luddewon o Babilon. Nid yw
y cwpan yn cael ei ddryllio, ond yn unig ei

îanhau.

Ada. 14. Amia wrthodaf weddillfy etif-

16 Am iddynt wneuthur yr hyn
oedd ddrwg yn fy ngolwg, a'u bod
yn fy nigio i, er y dydd y daeth eu
tadau hwynt allan o'r Aifft, hyd y
dydd hwn.

16 Manasseh hefyd a dywalltodd
lawer iawn o waed gwirion, hyd oni
lanwodd efe Jerusalem o ben bwy
gilydd, heblaw ei bechod trwy yr
hwn y gwnaeth efe i Juda bechu,
gan wneuthur yr hyn oedd ddrwg
yn ngolwg yr Arglwydd.

17 ^ A'r rhan arall o hanes Ma-
nasseh, a'r hyn a wnaeth efe, a'i

bechod a bechodd efe, onid ydynt
hwy yn ysgrifenedig yn llyfr cronicl
brenhinoedd Juda F

18 A Manasseh a hunodd gyda'i
dadau, ac a gladdwyd yn ngardd ei

d ei hun, sef yn ngardd Uzza ; ac
Amonei faba deyrnasoddyn ei le ef.

eddiaeth] Yr oedd hoU genedl Israel yn etif-

eddiaeth i'r Arglwydd : yr oedd rhan o'i

etifeddiaeth ef, sef y deg Uwyth, wedi eu
gwrthod eisioes, a'u dwyn i gaethiwed ; abyg-
ythir yma wneyd yr un peth à'r gweddill, "sef

Juda a Benjamin.
Adn. 15. A'u bod yn fy nigio i er y dydd

y daetheu tadau hwynt allan o'r Aiýì] Heb-
law cospi y genhedlaeth bresenol am eu han-
wireddau eu hunain, yr oedd Duw hefvd yn
myned i ymweled àg anwiredd y tadaù ar y
plant, am íod y plant yn euog o'r un anwiredd
a'u tadau : gwelar Exod. xx. 5.

Aán.lG.3Iaìiasseh hefyda dywalltoddiawer
iawn waed gwirion] Sefgwaed y profrwydi
h) ny, a gwr cyfiawn ereiU, y rhai a'i cerydd-
ent ef am ei eilunaddoliaeth â'i arferion pech-
adurus ereill, neu a wrthodent gydsynio â'i or-

chymynion drygionus ef ; hyd' on'i lanwodd
efe Jerusalem o ben bioy gilydd—dengys hyn
fod ei laddedigion ef yn 3111!' iawn ; canys M
y duwiau a addolid ganddo, yr oedd yntau
wedi myned yn greulon a gaedlyd iawn

;

heblaio ei bechod trwy yr hion y giònaeth efe
iJuda bechu—sef ypecliod eiìunaddoliaeth,
i'r hwn y llusgodd efe ei ddeiliaid, adn. 9, 11.

Adn. 17.^'/- rhan arall hanes iManasseh]
Yn cynwys adroddiad helaethach am ei bech-
od, ac hefyd am ei gaethgludiad a'i edifeirwch,
at yr hyn y cyfeirir hefyd yn 2 Cron. xxxiii.
11, &c. ; onid ydynt hyn ysgrifenedig yn
llyfr cronicl brenhinoedd Juda ?—gwel ar
1 Bren. xÌ7. 19, 29.

Adn. 18. A Manasseh a hunodd gyda'i
dadau] A fu farw fel ei dadau, yn 67 ml'wvdd
oed, ar ol bod yn teyrnasu 55 mivnedd ; àc a
gladdwyd yn ngardd ei d ei' hun—ìle yr
oedd beddrod yn perthyn i' deulu ef, yn ol
arferiad yr amseroedd hyny, yn mha ûn y
claddwyd ei fab hefyd, adn.' 26 ; yn ngardd
Uzza—ìle a elwid felly, yn ol rhai, am mai
yno y claddwyd Uzza, 'yr Jnyn a laddwyd am
gjifwrdd â'r arch, 2 Sam. vi. 7.
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19 ^y Mab (Iwy üynedd ar hugain
oedâ. Amon pau ddechreuodd efe

deyrnasu, a dwy üyuedd y teyrnas-
odd efe yu Jerusalem : ac enw ei

fam ef oedd Mesulemeth, merch
Harus o Jotbah.

20 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
ddrwg yu ngolwg yr Arglwydd, fel

y gwmelsai Mauasseh ei dad.
21 Ac efe a rodiodd yu yr holl

ffyrdd y rhodiasai ci dad ynddyut,
ac a wasanaethodd yr eilunod a was-
anaethasai ei dad, ac a ymgrymodd
iddyut

:

22 Ac efe a wrthododdArglwydd
Dduw ei dadau, ac ni rodiodd yn
ffordd yr Arglw^ydd.

23 ^\ A gweision Amon a frad-

fwriadasant yn ei erbyn ef, ac a
laddasant y brenin yn ei d ei hun.

24 A phobl y wlad a laddodd yr
holl rai a fradfwriadasant yu erbyn
y breuiu Amon : a phobl y wlad a

osodasaut Josiah ei fab ef yu freniu

yn ei le ef.

25 A'"r rhau arall o hanes Amon,

Adn. 19. Dwi/ flìjneddy teyrnasodd efe]

Dywed y rabbiniaid mai anfynych yr oedd
meibion breuliinoedd eilunaddolgar, y rhai a

ddylynent eu tadau, yn teyrnasu uwchlaw
dwì/ flynedd : felly Nadab, naab Jeroboam,

1 Bren. xv. 25 ; Èlah, mab Baasa, 1 Bren.

xvi. 8 ; Ahaziafi, mab Ahab, 1 Bren. xxii.

51 ; ac Amoìi, mab Manasseh, fel y crybwyll-

ir yma.
Adn. 20. Ac efe a wnaeih yr hyn oedd

ddrwg] Efe a ganlynoddsiauipl ei dad niewn
eilunaddoliaeth a drygioni, ond nid edifarha-

odd efe am ei ddrygioni fel ei dad.

Adn. 21. Ac efe a rodiodd yn yr holl

ffyrdd y rhodiasai ei dud] Nid yn unig

mewn eilunaddoliaeth fel ei dad, eithr hefyd

ond odid mewn swynyddiaeth, creulondeb, a

Uofruddiaeth fel yntau.

Adn. 22. Ac efe a wrthododd Arghuydd
Dduw ei dadüu] Gan ddewis eilunod meirw-

on o flaen y Duw byw ; ac ail adeiladodd yr

ídlorau hynv iddynt, y rhai yr oedd ei dad, yn
jiiwedd ei oes, wedi eu tynu i lawr : gwel ar

2 Cron. xxxiii. 15, &c.

Adn. 23. Agweision Amon a fradfwriad-
asant yn ei erhyn ef] Yr oedd ef wedi gwrth

ryfela yn erbyn Duw, ac y niae ei weision yn

aW yn gwrthryfela yn ei erbyn yntau ; a'i dy
ei hun, yr hwn n ddylasai fod oi uoddf;i, a fu

yn ddienyddle iddo. Yr oedd ef wedi lialogi

t Dduw }Vi eilunod, r.c yn awr goddofodd

Duw i'w d yntau gael ei lialogi á'i waoij. Pa
nior annghyfiawn bynag oeiidynt liwy y
rhai a wnaethaiit hyn, yr oedd Duw yn gyf

iawn yr hwn a oddefodd iddo gaul ei

wneuthur.
Adn. 24. Aphobl y wlad « laddodd yr
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yr hyu a wuaeth efe, onid ydyni
hwy yn ysgrifenedig yu llyfr cronicl

brenhinoedd Juda ?

26 A chladdwyd ef yn ei feddrod
yn ngardd Uzza ; a Josiah ei fab a
deyrnasodd yn ei le ef.

PEOTOD XXII.

1\/rAB wyth mlwydd osdd Josiah
-^'jLpan aeth efe yu freniu, ao un
mlyuedd ar ddeg ar hugain y teyrn-
asodd efe yn Jerusalem : ac enw ei

fam ef oedd Jedidah, merch Adaiah
o Boscath.

2 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
uniou jn ugolwg yr Arglwydd, ac
a rodiodd yu hoU tfyrdd Dafydd ei

dad, ac ui thrôdd ar y llaw ddeau
nac ar y llaw aswy.

3 *j[ Ac yn y ddeunaw^fed flwydd-
yu i freuiu Josiah, y breuiu a anfon-
odd Saphau, mab Asaliah, mab
Mesulam, yr ysgrifeuydd, i d yr
Arglwydd, gau ddywedyd,

4 Dos i fyuy at Hilciah yr arch-

holl rai afradfwriadasant] Fel hyn dangos-

asant nad oedd ganddyut hwy un llaw yn llof-

ruddiad eu brenin ; ac a osodasant Josiah ei

fab ef yn frenin yn ei le—yr hyn a ragfyueg-

asid oddeutu 300 o flynyddoedd cyn hyn :

gwel ar 1 Bren. xiii. 2. Fel liyn cawsant un o
frenhinoedd goraf Juda yn lle uu o'r brenhin-

oedd gwaethaf.

Adn. 25. Llyfr croniclbrenhinoedd Jitdà]

Gwel ar 1 Bren. siv. 19, 29.

Adn. 26. Yn ngardd Uzza] Lle yr oedd
beddrod y teulu, adn. 18.

PEN. XXII. Adn. 1. Mah wyth mlioydd
oeddJosiahpan aeth cfe yìifrenin] Trwy ei

fod mor ieuanc, nid oedd wedi derbyn argraíF-

iadau drwg oddiwrth siampl ei dad a'i daid

;

eithr yn fuan gwelodd cu caniweddau, a rhodd-

odd Duw iddo ras i gymeryd rhybydd oddi-

wrthynt. Ac enw ei 'fam cf oedd Jedidah^

mcrch Aidaiah o Boscath—Boscath oedd
ddinas yn llwyth Juda, Jos. xv. 39 ; ac y mae
yn debyg mai rhai o'r llwyth hwuw ocdd y
wraiíí hon a'i thad.

Adn. 2. Ac efe a lonacthyr hyn oedd union]

Fel dyn ac fel brenin, mewn ]>ethau crefj'ddol

agwhidol; ac cfe a. rodtodd yn hoU f/yrdd
JJafydd—yn ei hoU tiyrdd crefyddol ef, nou
ei yudyniad cydwybodol wrth addoliad Je-

hofa; ac ni thródd ar y llaw ddeau nac ar

y llaw asun/—dedireuodd yn dda, ])arhaodd

yn dda, a diweddodd yn dda, gan rodio yn
gysoii ar hyd llwybrau uniondeb.

Adii. 3. Ac yn y ddeu/iaufed flwyddyn]
Nid o"i oedrau, ond o'i deyrnasiad, 2 Cron.

xxxiv. .3, 8; y hrenin a anfonodd Saphan—
jsgTÌfenydd y Ujwodraetli, a dau ereill gydag
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oífeiriad, fel y cyfrifo efe yr arian

a ddygpwyd i d yr Ar.íîlwydd, y
rhai a gasglodd ceidwaid y drws
gan y bobl :

5 j^. rhoddant hwy ynllaw gweith-
wyr y gwaith, y rhai sydd olygwyr
ar d yr ArgÌwydd : a rhoddant
hwy i'r rhai sydd yn gwneuthnr y
gwaith siidd yn nhj'^yr Arglwydd,
i gyweirio agenau y tv-.

6 I'r sciri coed, ac i'r adeiladwyr,

ac i'r seiri niaen. ac i brynn coed a

cherig nadd, i adgywcirio y t.
7 Eto ni chyfrifwyd â hwynt am

yr arian a roddwydyn eu llaw hwynt,
am eu bod hwy yn gwneuthur yn
ffyddlon.

8 ^ A Hilciah yr archoffeiriad a

ddywedodd wrth Saphan yr ysgrif-

enydd, Cefais lyfr y gyfraith yn
nhy yr Arglwydd : a Hilciah arodd-
odd y llyfr at Saphan, ac efe a'i

darllenodd ef.

ef, 2 Cron. xxxiv. 8 ; i ch/ yr Ärglwydd—

i

ddarparu at ei gyweirio ef.

Adn. 4. Fel y cyfrifo efe yr arian\ Y rhai

ft gyfranasai y bobl at adgyweirio y deml:
gwel ar pen. xii. 9.

Adn. 5—7. A rhoâdarìt hwy yn llaio

gweithu'yr y gwaith] Gan ddylyn yr un drefn

a^ yn amser Joas, oddeutu 200 nilynedd yn
oì: gwel ar pen. xii. 11—15.

Adn. 8. Cefais lyfr y gyfraith yn nhí/ yr
Arghoydd] Ar ol i Hilciah yr archoffeiriad

chwilio y deral trwyddi, i edrvch pa adgyweir-

iadau oeddynt yn angenrheidiol, efe a gafodd

y llvfr hwn wedi ei guddio mewn rhvw le

ynddi. Tybia rhai maiy Pumllyfr oedd h\^-n
;

ereill, mai llvfr Deuteronomium ; ac ereill.

mai rhan o'r Uyfr olaf ydoedd, sef pen. xxviii
•—xxxi : gwel ar pen . xxiii. 21. Gellir medd-
wl oddiwrth 2 Cron. xxxiv. 14, mai y llyfr

gwreiddiol h\vnw a ysgrifenasaì Moses â'i law
ei hun, i'w gadw yn ymyl vr arch, oedd hwn:
gwel ar Deut. xxxi. 9. T mae yn debyg i

ryw offeiriad duwiol ei gym.eryd ef o'r cysegr

santeiddiolaf, a'i guddio mewTi cr arail o'r

deml.neu dan y llawr, meddai v rabbiniaid, pan
yr oedd y brenhinoedd eilunaddolgar yn erlid y
wir grefydd, ac yn anrheithio y deml. Er fod

Ilawer o ailnnau o'r gyfraith, sefobumllyfr
Moses, wedi cael eu hysgrifenu o dro i dro, a'u

Iledaenu ar hyd y wlad ; eto yr oedd Ahaz,
Manasseh, ac ereill, wedi gwneyd y fath ddys-
tryw amynt, fel nad oedd nemawr o honynt
ar gael yn awr, fel y gallwn gasglu oddiwrth
ddyeithrwch Josiah a'i gyfeillion iddynt ; a'r

ychydig ag oedd^Tit mewn bod, a gedwid yn
ddirgel a gofalus yn meddiant rhyw deuíu-

oedd duwiol, neu gan rai o'r offeiriaid neu y
proffwydi.

Adn. 9. Ac ^ adroddodd y pdh] Ddarfod
idâynt gyfrif yr arian, a'u rboddi yn llaw y

9 A Saphan yr ysgrifenydd a
ddaeth at y brenin, ac a adroddodd
y peth i'r brenin, ac a ddywedodd,
Dy weision di a gasglasantyr a^rian

a gafwyd yn t, ac a'i rhoddasant
yn llaw gweithwyr y gwaith, y rhai

sydd olygwyr ar d yr Arglwydd.
10 A Saphan yr ysgrifenydd a

fyuegodd i'rbrenin, gan ddywedyd,
Hilciah yr offeiriad a roddodd i mi
lyfr : a Saphan a'i darllenodd ef

gerbron y brenin.

11 A phan glybu y brenin eiriau

]l_yfr y gyfraith, efe a rwygodd ei

ddin.ad.

12 A'r brenin a orchymynodd i

Hilciah yr oífeiriad, ac i Ahicam
mab Saphan, ac i Achbor mab Mi-
chaiah, ac i Saphan yr ysgrifenydd,
ac i Asahiah gwas y brenin, gan
ddywedyd,

Ì3 Ech, ymofynwch á'r Ar-
glwydd drosof fi, a thros y bobl, a

gweithwvr, fcl y gorchymynasai y brenin,

adn. 4—6.
Adn. 10. Ililciah iir oifeiriad a roddodd i

mi hifr] Heb ddywedyd i'r brenin pa lyfr yd-
oedd ; a Saphan a'i darllenodd ef gerhron y
hrenin—sef rhan o liono ; a meddylir mai
Deut. xxviii. a xxix. a ddarllenodd efe. y rhai

oeddynt yn addas iawn i ddangos i'r brenin

fod pechodau a pherygl ei bobl yn llawer mwy
nag y meddyliodd efe.

Adn. 11. A phan glyhu y hrenin eiriau

llyfr y gyfraith] Ac y deailodd fod y fath

fygythion arswvdus ynddo vn erbyn y pechod-

au a ffvnent fvth yn mhlith ei bobl : .efe a
rwygodd ei ddilìad—yn arwydd o ddrylliad ei

galon, a'i alar, a'i ymostyngiad gerbren Duw.
Ymddençrys oddiyma nad oedd efe wedi rlyw-

ed ei ddarllen erioed o'r blaen, chwaithach
ysgrifenu copi o hono, yr hyn oedd yn or-

chymynedig i frenhinoedd Israel ei wneuthur
ar eu hescryniad i'r orsedd, Dent, xvii. 18, 19;
ac os oedd ef yn ddyeithr iddo, pa faint mwy
felly y rhaid fod ei bobl! Gellir meddwl fod

vr arferiad hwn wedi câel ei esgeuhiso er'a

rhai oesoedd, ac nad oedd íran gorff y bobl un
ffordd i wybod cyfraith Dduw ond trwy ei

chlywed o enau eu hathrawon, yr hvn a raid

fod vn dra anmherffaith ac ansicr. Dvrv hyn
gyfrif nm lawer o bethau ynddynt yn groes i

gyfraith Moses, hyd yn nod yn amser y bren-

hinoedd duwiol, megys aberthu ac arogidartbu

ar uchelfeydd, gan na wyddent i ba raddau yr
oedd hyny yn waharddedig. Mor ddiolchgar

y dylem ni fod am y gelfyddyd o argraffu,

trwy yr hon y dygwyd gair Duw i gyraedd y
tylotaf yn y wlad, fel y gall pob un gael copi

o'r ysgrA'thyrau yn ei law ei hnn, i ddysgu
iddo y ffordd i'r nef

!

Ada. 12. AW hrenin a orchymynodd] I'w
wyddog^on uwchaf yn yr eglwys a'r wladwr-
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thros holl Juda, am eiriau y llyfr

hwnagafwyd: canys mawr ^tyllid

yr Arglwydd yr hwn a enynodd
i'n herhj'n ni, o herwydd na wran-
dawodd ein tadau ni ar eiriau y llyfr

hwn, i wneuthur yn ol yr hyn oli a

3"sgrifenwyd o'n plegid ni.

14 Felly Hilciah yr offeiriad, ac

Ahicam, ac Achbor, a Saphan, ac

Asahiah a aethant at Huldah y brotí'-

wydes, gwraig Salum mab Ticfah,

mab Harhas,ceidwad y gwisgoedd :

a hi oedd yn trigo yn Jerusalem yn
yr ysgoldy, a hwy a ymddyddanas-
ant â hi.

15 ^ A hi a ddywedodd wrthynt,

Fel hyn y dywedodd Arglwydd
Dduw Israel, Dywedwch i'r gr
a'ch anfonodd chwi ataf fi

;

16 Felhyn y dywedyr Arglwydd,
Wele fì yn dwyn drwg ar y lle hwn,
a€ ar ei drigolion, sef holl eiriau y

iaetb, gan mor drwm yr oedd y petli yn pwyso
ar ei feddwl.

Adn. 13. Ewch^ymofynwchâ'r Arglwydd
drosof fi] Trwy gyfrwng rhyw broffwyd a

welent hwy yn dda, megys Jeremia, yr hwn
oedd yn ])roffwydo bellach er's pum mlynedd,

gan iddo ddechreu yn y 13eg i Josiah, Jer. i.

1, 2, tra yr ocdd hon y 18fed iddo, adn. 3 ; am
eiriau y Vyfr hwn a gaficyd—yr oedd y
darnau a ddarllenwyd iddo o'r llyfr hwn yn
byo'wth caethgludiad nid yn unig y bobl, ond

eu brenin hefyd ; a dywed yr luddewon ei fod

yn cyfeirio at Deut. xxviii. 36, ' Yr Arglwydd
o'th ddwg di, a'th frenin a osodych arnat, at

genedl nid adnabuost ;' ac ewyllysiai Josiah

•wybo<l beth a ddylai ef a'i bobl ei wneyd i

droi y farn hòno oddiwrthynt.

Adn. 14. Aethant at líuldah y broffwydes]

Yt hon oedd yn wir broffwydes, fel Miriam a

Debora gynt. Yr oedd yn anrhydedd mawr
iddi fod yr archoffeiriad a swyddogion uchel y
Uywodraeth yn myned ati i ymgynghori à hi

ar y fath achos ; ac fe allai iddynt fod yn ym -

gvnghori A hi ar ryw achos o'r blaon, a chael

gair yr Arglwydd yn ei genau hi yn wirion-

edd ; a thrwy fod ei gr yn swyddog yn y
llvs, vr oedd ganddynt fwy o ymddiriod yn ei

ffvddÌondeb hi. Yr oedd Jeremia a Sepíiania

yn proffwydo y pryd hyn, Jer. i. 2; Seph. i

1 ; ond dichon yr ystyrid liwy yn rhy ieuanc,

neu eu bod yn mlioU o Jerusalom ar y j^ryd,

fel nad oedd neb wrtli law ond ITuldah. A hi

oedd yn iriyo yn .hrusalem. yn. yr ysrjoidy—
pyda meibion y proffwydi, lle ond odid yr yd-

ocdd vn dal rliyw swydd. Ond yr Ilpbraoff a'i

geilw ' yr ail ran,' neu yr ail res o adeiladau

oddiwrth y palas brenhinol.

Adn. 1.5. A hi a ddywedodd wrthynt] Ar
ol i Ysbryd yr Arglwydd ddisgyn arni yn y
fan yn ysl)ryd proffwydoliaeth ; Dywedioch

wrth y ywr aJch anfonodd—nid yw yn arfer-

yd dim mooseiriau, am ci bod yn llefaru danm

llyfr a ddarllenodd brenin Juda.
17 Am iddynt fy ngwrthod i, ac

arogldarthu i dduwiau dyeithr, i'm
digio i á holl waith eu dwylaw : am
hyny yr enyn fy 11 id yn erbyn y lle

hwn, ac nis diffoddir ef,

18 Ond wrth frenin Juda, yr hwn
a'ch anfonodd chwi i ymgynghori
â'r Arglwydd, íel hyn y djn^edwch
wrtho ef, Fel hyn y dywed Ar-
glwydd Dduw Israel, Am j geiriau

a glywaist ti

;

19 Oblegid i'th galon feddalhau,

ac i tithau ymostwng o flaen yr Ar-
glwydd, pan glywaist yr hyn a lef-

erais yn erbyn y lle hwn, ac yn
erbyn ei drigolion, y byddent jm
annghyfanedd ac yn felldith, ac am
rwygo o honot dy ddillad, ac y]o
ger fy mron i ; minau hefyd a wran-
dewais, medd yr Arglwydd.

20 O herwydd hyny, wele, mi a'th

ysbrydoliaeth Duw ; canys er fod brenhinoedd

yn ' dduwiau' i ni, nid ydynt ond 'dynion' yn
ngolwg Duw, gyda'r hwn nid oes derbyn
wyneb.

Adn. 16. Wele fi yn dwyn drwy ar y lle

hwn] Sef dinystr Jerusalem, a chaethgludiad

y trigolion i Babilon ; sef holl eiriau y llyfr

—y drygau a fygythid yn Deut. xxviii, ac

mewn manau ereiil ; a ddarllenodd hrenin

Juda—a ddarllenwyd iddo gan Saphan, adn.

10 ; neu gall fod Josiah ei hun wedi darllen y
llyfr w^edi hyny. Rhaid i'r ysgrythyrau gael

eu cyflawni. Y rhai ni fynant eu rhwymo
gan y gorchymyn, a rwymir gan y gosp ; canys

ni cheir Duw yn llai ofnadwy i'r annuwiol
nag y mae ei air yn ei arddangos. Bechadur
anedifeiriol, pwy bynag wyt, cymer rybydd
mewn pryd

!

Adn. 17. Am iddynt fy ngwrlhod í] Yr
unig wir a'r bywiol Dduw ; ac arogldarthu i

dduwiau dyeithr—y rliai nid oeddynt dduw-
iau, eithr gwaith eu dwylaw eu hunain ; am
hyny yr enyn fy llid—feltân wedi ei chwythu
yn fflam angherddol ; ac nis diffoddir ef—nes

cyflawni angerdd fy nigofaint. Yr ocdd y
ddedfryd wodi ei chyhoeddi er's talm, ac ni

tliroid hi yn ol bellach trwy weddiau nac
abertliau.

Adn. 18. Ond rorth frenin Jnda] Yroedd-
ynt i ddwyn y genadwri a ganlyn yn ol ato ef

yn bersonol, a hyny oddiwrth yr Arglwydd.
Am y geiriau a glyiraist ti—sef geiriau Ìlyfr

y gyfiaith, y rhai a ddarlhmasai Saphan yn ei

glywedigaeth of, adn. 10, 16.

Adn. 19. Oìiìcgid i'fh galon feddalhau']
Megys cyr o tìaen tiln, fcl atr i (Ìderbyn ar-

grafFod<]iwrth v gyfraith ddwyfol; ac i tithau

ymostwng o flam yr Arglwydd—yr hyn a
ddanghosai efe trwy rwygo ei ddillad acylo;
im.inau hefyd awrandewais—ar Avoddi Josinh,

yr hon oedd yn cydfyned â'i ddagrau ; ncu
ynte ystyrid ©i rwygiad diUad a'i ddagr-
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gTmeraf di ymaitli at dy dadau, a
thi a ddygir i'th fedd mewn hedd-
wch, fel na welo dy lygaid yr holl
ddr\rg yr ydwyf íi yn ei ddwyn ar

y fan hòn. A hwy a ddygasant air

i'r brenin drachefn.

PENNOD XXIII.

A'R brenin a anfonodd, a holl hen-
nriaid Juda a Jerusalem a ym-

gynullasant ato ef.

2 A'r brenin a aeth i fyny i d
yr A^rglwydd, â holl wr Juda, a
holl drigolion Jerusalem gydag ef,

yr offeiriaid hefyd, a'r proffwydi,

a'r holl bobl o fychan hyd fawr : ac

efe a ddarllenodd, lle y clywsant
hwy, holl eiriau llyfr y cyfammod,
yr hum a gawsid yn nh yr Ar-
glwydd.

3 ^ A'r brenin a sáfodd wrth y
golofn, ac a wnaeth gyfammod ger-

au fel gweddi yn nghlustiau y Duw trugarog.

Adn. 20. herioydd hyny, wele, nii a'th

gymeraf di ymaith at dy dadau] Nid i'r

bedd, canys crybwyllir hyny ar ol hyn ; ond i

fwynhau bywyd a gwynfyd tragwyddol gyda'i

henafiaid tudraw i'r bedd. A thi a ddygir
i'thfedd meion heddwch—yr addewid gyntaf

a berthynai i'w enaid, a hon i'w gorflf. Er ei

ladd ef mewn rhyfel, eto, fel dyn duwiol, bu
farw mewn heddwch â Duw, ac aeth ei enaid

i oíoniant, a hyny cyn i'r Babiloniaid ymosod
ar Jerusalem. Ac yr oedd ei deyrnas ef hefyd
mewn heddwch pan y bu efe farw ; canys yn
erbyn Assyria, nid yn erbyn Juda, yr oedd
brenin yr Aifift yn myned pan y lladdwyd ef

gan hwnw ; a chladdwyd ef mewn heddwch
gan ei weision yn ei feddrod ei hun : gwel ar

pen. xxiii. 29, 30. Fel na welo dy lygaid

yr holl ddrwg—sef dinystr Jerusalem, a

chaethgludiad y bobl i Babilon, yr hyn ni ciiy-

merodd le amrai flynyddau wedi hyn. A hwy
a ddygasant air i'r brenin drachefn—myneg-
asant iddo eiriau Huldah y broffwydes, adn.

16—20.

PEN. XXITI. Adn. 1. A'r brenin a an-

fonodd] Lythyrau neu genadau, i gasglu yn
nghyd i Jerusalem hoU henuriaid ei deyrnas.

Efe a wyddai, os gallai dira attal, oedi, neu
esmwythâu y dinystr bygythiedig, mai diwyg-
iad cyffredinol oedd hyny.

Adn. 2. A'r brenin a aeth ijyny] I'r deml,

neu i g^ntedd y deml, yn cael ei ddylyn gan
yr offeiriaid, y proffwydi, a'r holl bobi ; ac efe

a ddarllenodd—ei hunan, fel cyfryngwr rhwng
Duw a'r bobl ; holl eiriau llyfr y cyfammod
—yn enwedig y rhanau hyny a draethent ar

ddyledswyddau y bobl, a'r addewidion am eu
cadw, a'r bygythion am eu hesgeuluso. Nid
oedd Josiah yn meddwl fod yn ddarostyngiad

iddo ef fod yn ddarllenwT, mwy na Solomon
3 Y

bron yr Arglwydd, ar fyned ar ol yr
A.rglwydd, ac ar gadw ei orchym-
ynion ef, a'i dystiolaethau, a'i

ddeddfau, â'i hoU galon, ac á'^ holl

enaid, i gyflawni geiriau y cyfam-
mod hwn, y rhai oedd ysgrifenedig
yn y llyfr hwn. A'r holl bobl a
safodd wrth y cyfammod.
4 A'r brenin a orchymynodd i

Hilciah yr archoffeiriad, ac i'r off-

eiriaid o'r ail radd, ac i geidwaid y
drws, ddwyn allan o deml yr Ar-
glwydd yr holl lestri a wnelsid i

Baal, ac i'r llwyn, ac i holl lu y nef-
oedd : ac efe a'u llosgodd hwynt o'r

tu allan i Jerusalem, yn maesydd
Cidron, ac a ddyg eu lludw hwynt i

Bethel.
5 Ac efe addiswyddodd yr offeir-

iaid a osodasai brenhinoedd Juda i

arogldarthu yn yr uchelfeydd, yn
ninasoedd Juda, ac yn amgylchoedd
Jerusalem : a'r rhai oedd yn arogl-

yn bregethwr, neu Dafydd yn geidwad y dnys

,

yn nh Dduw.
Adn. 3. A'r brenin ä safodd wrih y golofn]

Sef ynmhulpud pres Solomon, fel y tybir, pen.
xi. 14 ; ac a lonaeth gyfammod gèrbron yr
Arghoydd—yn gyntaf ar ei ran' ei hun, y
byddai iddo ef gadw hoU orchymynion yr Ar-
glwydd â'i holl galon, ac â'i holl enaid, fel eu
gosodid allan yn Uyfr y gyfraith ; ac yna ar

ran ei bobl, y rhai a dueddid i ddylyn siampl
eu brenin. A'r holl bobl a safodd wrth y
cyfammod—a ddangosasant eu cydsyniad, oncl

odid trwy sefyll ar eu traed, fel yr o'edd yntau
yn sefyll.

Adn. 4. /'r ofeiriaid o'r ail radd] Y rhai
oeddynt nesaf mewn gradd i'r archoffeiriad, ac
a gyflawnentei swydd efpan fyddai yn glaf, neu
wedi ei halogi rywfodd ; neu ynte penaethiaid

y pedwar dosbarth ar hugain 'a benodasai Da-
fydd, 1 Cron. xxiv. 3, &c. ; ac i geidwaid y
drws—neu borthorion y deml ; ddwyn allan
o demlyr Arglwyddyr holl lestri—y rhai a
wnaethai Manasseíi at addoliad Baal, Astoreth,
a'r ser, pen. xxi. 3—7 ; ac efe a'u llosgodd
hwynt—canys er na ddefnyddid hwynt 'yn y
ffordd hòno yn amser Josiah, gallasent fo'd yìi

annogaeth i eilunaddoliaeth mewn amser dy-
fodol, pe goddefasid hwynt ; o'r tu allan i

Jerusalem—rhag i'w Uudw hwynt halogi y
ddinas ; ac a ddyg eu lludw hw'ynt i Bethcl—o ddirmyg arni, neu i wneyd tómen o'r Ue a
fuasai yn brif eisteddle eilunaddoüaeth er
dyddiau Jeroboam.

Adn. 5. Ac efe a ddiswyddoddyr ofeir-
iaid] Sef yr offeiriaid eilunaddolgar a'osod-
wyd gan frenhinoedd drygionus Juda i arogl-
darthu i Baal, ac i'r haui a'r Ueuad ; i'r plan-
edau—sef y deuddeg arwydd, fel y mae y
Yulgate yn deaU mazzaloth yma : gwel ar
Job xxxviii. 32 ; ac i holl lu y nefoedd~-*QÌ

1
'
vr hoU ser ereiU.

561
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darthu i Baal, i'r hanl, ac i'r lleuad,

ac i'r planedau, ac i holl lu y nef-

oedd.
6 Efe a ddyg allan hefyd y llwyn

o d yr Arglwydd, i'r tu allan i Je-

rusalem, hyd afon Oidron, ac a'^

llosgodd ef wrth afon Cidron, ac n'i

malodd yu llwch, ac a daflodd ei

Iwch ar feddau meibion y bobl.

7 Ac efe a fwriodd i lawr dai y
sodomiaid, y rhai oedd wrth d yr
Arglwydd, lle yr oedd y gwragedd
yn gwau cortynau i'r llwyn.

8 Ac efe a ddyg yr holl offeiriaid

allan o ddinasoedd Juda, ac a hal-

ogodd yr uchelfeydd yr oedd yr

offeiriaid yn arogldarthu arnynt, o

Geba hyd Beerseba, ac addystryw-
iodd uchelfeydd y pyrth, y rhai oedd

Adn. 6. Efe a ddyg allan hefyd y llwyn]

Sef delw gerfiedig y llwyn, yr hon a osodasai

Manasseh yn nli yr Arglwydd, pen. xxi. 7 ;

ac a'i Uosgodd efwrth afon Cidron—yv hon

oedd allan o .Jerusalem, ó du y dwyrain iddi

;

ac a dafiodd ei Iwch ar feddau meibion y
bobl—sGÍ: y bobl gyffredin ac eilunaddolgar, y
rliai a gleddid gef afon Cidron. Yn ol y gyf-

raith, yr oedd cyffwrdd â bedd yn aflanhau un

;

ac wrth i Josiali daflu y lludw hwn ar y bedd-

au, efe a'i cyhoeddai fel yn aflan, yr hwn nad

allai neb gyffwrdd âg ef heb ei aflanhau gan-

ddo. Yn ol y Galdeaeg, efe a'i ' taflodd i'r

beddau,' i arwyddo y mynai efe i bob rnath o

eilunaddoliaeth gael ei gladdu allan o'i ohvg

fel ffìeidd-dra.

Adn. 7. Ac efe a fwriodd i lawr dai y
sodomiaid] Lle 'yr ymgynuUai y gwryw-gyd-

wyr i wneuthur brynti, mewn tfordd o addol-

ia'd i'w heilunod aflan. Gelwir jîobl Juda

feìly, am eu bod yn arfer yr un pechod flfiaidd

a'r hen Sodomiaid gynt. Nid yw yn eglur

fod sodomiaid yn y wlad wedi amser Jehosaph-

at ac Asa, 1 Bren. xv. 12, a xxii. 46 ; ond yr

oedd eu tai yn aros, a'r rhai hyny wrth d yr

Arglwydd, hyd nes y dlnystriodd Josiah

hwynt. Lle yr oedd y gwragedd yn gwau
cortynau i'r ìlwyn—i Äsherah neu Ÿenus,

sef íleni neu bebll yn y rhai yr ocdd defodau

aflan y dduwies flìaidd hòno yn cael eu dwyn
yn mlaen.

Adn. 8. Ac efe a ddyg yr holl ofeiriaid]

Sef offeiriaid o deulu Äaron, y rhai a arogl-

darthcnt i eilunod nen i Dduw ar yr uchel-

feydd ; allan o ddinasoedd Juda—rhag idd-

ynt barhau i lygru y bobl yn y fath leocdd

gwaharddodig ; ac a halogodd yr uchelfeydd
—^trwy daflu celaneddau a piicthau ffiaidd

ereill arnynt, a Uosgì esgyrn ar eu liallorau
;

O Gcha—yn nhorfyn gogleddol teyrnaa Juda,

hyd Jieerseba—yn y terfyn dehcuol, sef trwy

y'r holl deymîus. Ac a ddyslrywiodd ucheL-

feydd y pyvlh—lle yr ocdd dawiau amddiir-

ynol pérthynol i'r gwa):anol ddinasocdd wedi

eu gosod wrth y pyrth, y rl.ai a addolid gan y
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lüTÌÌi ddrws porth Josua tywysog y
ddinas, y rhai oedd ar y llaw aswy
i bawb a ddelai i borth y ddinas.

9 Eto offeiriaid yr uchelfeydd ni

ddaethant i fyny at allor yr Ar-
glwydd i Jerusalem, ond hwy a
fwytasant fara cro^ny yn mysg eu
brodyr.

10 Ac efe a halogoddTopheth, yr
hon sydd yn nyffryn meibion Hin-
nom, fel na thynai neb ei fab na'i

ferch trwy dân i Moloch.
11 Ac efe a ddyfsthodd y meirch

a roddasai brenhinoedd Juda i'r

haul, wrth ddyfodfa t yr Arglwydd,
wrth ystafell Nathan-melech yr ys-
tafellydd, yr hwn oedd yn y pentref,

ac a losgodd gerbydau yr haul yn
tân.

trigolion wrth fyned i mewn ac allan; wrth
ddnos porth Josua, tywysog y ddinas—cry-

bwyllir hyn i ddangos mawr sel ac anmhleid-
garwch Josiah, yr hwn nid arbedai eilunod

gwr mawrion mwy na phobl gyfl'redin.

Adn. 9. Eto offeiriaid yr uchelfeydd ni
ddaethant i fyny, ^'C.J Gan i'r offeiriaid hyn
fod yn aberthu ar yr uchelfeydd, pa un bynag
ai i'r gwir Dduw ynte i eilunod, ni fernid yn
addas iddynt gael eu defnyddio yn ngwasan-
aeth y deml, trwy iddynt fod yn euog o dros-

eddu deddf bendant Duw, Deut. xii, 11. Ond
hwy a fwytasant fara croyw yn mysg eu
brodyr—hyny yw, fel yr offeiriaid ereill. Gan
y cydnabyddid eu bod yn perthyn i'r offeir'

iadacth, yr oedd ganddynt hawl i'w cynal-

iaeth ; ac felly yr oedd cyfran o'r degymau,
yr offrymau, y bara croyw, y bara ^osod, &c.,

yn cael ei rhoddi iddynt er eu cynaliaeth.

Feì hyn yr oedd y brenin yn dangos iddynt
ddaioni a thoster, trwy eu gosod yn yr un cyf-

Iwr a'r rhai oedd âg anaf corfforol arnynt, y
rhai a gaent ' fwyta' bara eu Duw, er na chaent
' oftrymu' bara eu Duw, Lef. xxi. 17—22.

Adn. 10. Ac efe a halogodd Topheth\
Trwy daftu amrai fathau o fudreddi a chelan-

oddau iddo. Topheth oedd le yn agos i Jeru-

salem, yn nyffryn Meibion Hinnom, lle yr oedd
delw Moloch, i ba un yr aberthid plant ; a
meddylir iddo gael ei enw oddiwrth toph, 'ta-

bwrdd,' am y curid tabyrddau ar losgiad y
cyfryw blant, i'r dyben i foddi eu Uefiadtau, yr
un modd ag y gwueid yn ddiweddar yn India

wrth losgi gweddwon gyda chyrff meirw eu
gwr : gwcl ar Lef. xviii. 21, Mat. v. 22.

Adn. 11. Ac efe a ddyfethodd y mcirch]
Trwy eu Uadd neu eu llosgi. Tybia Bochart
füd y meirch a'r cerbydau hyn wedi eu cysegru

i gludo y brenin £,'i uchel swyddogion trwy
borth dwyreiniol y ddinas bob bore, i gyfarcn

ac addoli yr hatd ar oi gyfodiad uwcnlaw y
terfyngylcl), yn ol arferiad y Perslaid a'r Ar-
meninid ; tybia Greill mai mcirch a aberthid

i'r h«ul oeddynt ; ac ereill, mai lluniau moirch
oeddynt, neu feirch a cherbydau ccríìedig.
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12 Yr allorau liefyd, y rhai oedd
ar nen jstafell Ahaz, y rhai a wnel-
sai brenhinoedd Juda, a'r allorau a

wnelsai Manasseh yn nau gyntedd
t yr Arglwydd, a ddystrywiodd y
brenin, ac a'« bwriodd hwynt i lawr
oddiyno, ac a daflodd eu llwch
hwynt i afon Cidron.

13 Y brenin hefyd a ddifwynodd
yr uchelfeydd oedd ar gyfer Jerusa-
lem, y rhai oedd o'r tu deau i fynydd
y llygredigaeth, y rhai a adeiladas-
ai Solomon brenin.Israel i Astoreth
ffieidd-dra y Sidoniaid, ac i Cemos
ffieidd-dra y Moabiaid, ac i Milcom
ffieidd-dra meibion Ammon

.

14 Ac efe a ddrylliodd y delwau,
ac a dorodd y llwyni, ac a lanwodd
eu lle hwynt âg esgyrn dynion.

15 % Yr allor hefyd, yr hon oedd
yn Bethel, a'r uchelfa a wnaethai
Jeroboam mab Nebat, yr hwn a
wnaeth i Israel bechu, îe, yr allor

Wrth ystafell Nathan-melech—y swyddog a

ofalai am y meircíi a'r cerbydau hyn ; yr hwn
oedd yn ypentref—neu yn yr adeiladau allan-

ol perthynol i'r deml, y rhai ceddynt wrth y
ddyfodta ati; ac a losgoddgerbi'áau yr haul—
yn gystal a'r meirch, os rhai cerfìedig oeddynt,
i roddi terfyn hollol ar y fath eiiunaddoliaeth.

Adn. 12. Yr allorau hefyd, y rhai ocdd ar
nen ystafeü Ahaz] Ar ben gwastad y palas

brenhinol. Y mae yn debyg mai allorau i

addoli llu y nefoedd oedd y rhai hyn, neu
ynte i addoli Baal, Jer. xxxii. 29, y rhai a
godwyd gan Ahaz, ac a ddefnyddid hefyd gan
Manasseh ac Amon ar ei ol ef. A'r allorau
a wnelsai 3Ianasseh—yn nau gyntedd y
deml, pen. xxi. 5. Er i Manasseh, ar ei edi-

feirwch, symud yr allorau hyn o fynydd t yr
Arglwydd, 2 Cron. xxxiii. 15 ; eto ymddengys
i Amon ei fab ef eu gosod hwynt i fyny eil-

waith yn yr un lle : eithr dystrywiodd Josiah
hwynt yn Uwyr ; ac a daflodd eu Ihüch hìcynt
i afon Cidron—lle y teíiid pob sothach a birdr-

eddi, fel na byddai dim o'u gweddiUion hwy
yn aros i'w parchu na'u defnyddio yn goeí-

grefyddol mwyach.
Adn. 13. Y breriin hefyd a ddfwynoddyr

uchelfeydd oedd ar gyfer Jerusalem] Y rhai
a adeiladasai Solomon i Astoreth, Cemos, a
Milcom, ar du deau mynydd yr Olewwydd

;

yr hwn a elwir yma yn fynydd y llygredig-
aeíh, herwydd y llygredigáeth eilunaddolgar
dirfawr a ddygid yn mlaen yno : gwel ar 1 Bron.
2Ì. 5—7. Tybia rhai i'r allorau hyn gael eu
dystrywio o'r blaen gan frenhinoedd duMÌol
Juda, leiaf mewn rhan ; ac iddynt gad eu
codi drachefn i'r un duwiau gan frenhinoedd
eilunaddolgar Juda ; a'u bod yn cael en galw
fyth ar enw Solomon, yr liwn a'u dechreuodd
hwynt, yr hyn oedd yn warth parhaus ar ci

enw a'i goífadwriaetk ef.

hòno a'r uchelfa a ddystrywiodd efe

,

ac a losgodd yr uchelfa, ac a'i mal-
odd yn llwch, ac a losgodd y llwyn.
16 A Josiah a edrychodd, ac a gan-

fu feddau, y rhai oedd yno yn y myn-
ydd, ac a anfonodd, ac a gymerth yr
esgyrn o'r beddau, ac a'% llosgodd
ar yr allor, ac a'i halogodd hi, yn ol

gair yrArglwydd yr hwn a gyhoedd-
asai gr Duw, yr hwn a bregethas-
ai y geiriau hyn.

17 Yna efe a ddywedodd, Pa deitl

yio hwn yr ydwyf fì yn ei weled ? A
gwr y ddinas a ddywedasant wrtho,
Bedd gr Duw, yr hwn a ddaeth o
Juda, ac a gyhoeddodd y pethau hyn
a wnaethost ti i allor Bethel, ydyiu.

18 Ac efe a ddywedodd, Gadewch
ef yn llonydd ; nac ym^^red neb â'i

esgyrn ef. Felly yr achubasant ei

esgyrn ef, gydag esgyrn y proffwyd
a ddaethai o Samaria.

19 Josiah hefyd a dynodd ymaith

Adn. 14. Ac a lanodd eu lle hwynt âg
esgyrn dynion] Sef esgyrn oíìeiriaid yr uchel-

feydd a'r duwiau hyny, yn nghyda'u haddol-

wyr, y rhai a gladdesid yn agos yno, adn. 16.

Hyn oedd i halogi y cyfryw leoedd, am y cyf-

rifid esgyrn y meiiw yn alîan dan y gyfiaith,

Num. xix. 16. Yr oedd eilunaddolwyr nieirw-

on a duwiau meirwon yn dra thebyg i'w gil-

ydd, ac yn addas ia\vn i fod yn nghyd.
Adn. 15. Yr aìlor, hefyd yr hon oedd yn

Beiìiel] Yr hon a gyfodasai Jeroboam at add-

oliad y llo aur ; a'r uchelfa—sef teml yr ei-

lun, neu d yr oífeiriaid ; a ddystrywiodd efe

—ymddengys fod y llo r.ur v,-edi eì ddystryw-
io o'r blaen, ac yn awr dystrywiodd Josiah ei

allor a'i deml ef, fel na byddai dim yn aros o

wcddillion yr eilunaddoliaeth hwnw.
Adn. 16. A Josiah a edrychodd] O'i gwm-

pas, i weled a oedd yno ryw weddiUion ereill

o'r eilunaddoliaeth hwn ; ac a ganfufeddau
—ofTeiriaid ac nddolwyr y IIo aur, a rhoddes

orchymyn i gloddio eu hesgyrn hwynti fyny
;

ac a'u Uosgodd ar yr allor—i'w halogi hi cyn
ei dystrywio, adn. 16 ; yn ol gair yr Ar-
gliodd— oddeutu 340 mlynedd cyn hyn :

gwel ar 1 Bren. xiii. 2-

Adn. 17- Pa deitìyw hum yr ydwyffiyn ei

weled .^] Yr oedd yn arfei iad y pryd hyny, ffcl

yn awr, osod colofnau neu feini uwch beddau
dynion o enwogrwydd, ar y rhai y ceìfid eu
hcnwai^ neu eu hanes ; ond nid oedd Josiah

eto wedi darllen yr arysgrifen hìno, neu vr
oedd y llyíhyrenau erbyn hyn wedi trenlio tel

nas gellid eu darllen. Bcdd gwr Duw—yr
hwn u ragfynep'asai weithredoetid Josiah, ac a
laddwyd gan y llew, 1 Bron. xiii. 2, &c.

Adn. 18. Gadewch efyn llonydd] Am ei

fod yn broílwyd i'r gM ir Dduw, ac nid yn ei-

lunaddolwr. Felly yr ûchubasant ei ctgyrn
ef—gau adael i'w weddiUion orwcdd vn j
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holl dai yr iiclielfeydd, y rhai oedd

yn ninasoedd Samaria, y rhai a

wnelsai brenhinoedd Israel i ddigio
yr Arglwydd, ac a wnaeth iddynt
yn ol yr holl weithredoedd a wnelsai
efe yn Bethel.

20 Ac efe a laddodd holl ofifeiriaid

yr uchelfeydd oedd yno, aryr allor-

au, ac a losgodd esgyrn dynion ar-

nynt, ac a ddychwelodd i Jerusalem.
21 ^ A'r brenin a orchymynodd i'r

holl bobl, gan ddywedyd, Gwnewch
basc i'r Arglwydd eioh Duw, fel y
mae yn ysgrifenedig yn llyfr y cyf-

ammod hwn.
22 Yn ddiau ni wnaed y fath basc

a hwn, er dyddiau y barnwyr a
farnasant Israel, nac yn holl ddydd-
iau brenhinoedd Israel, na brenhin-
oedd Juda.

23 Ac yn y ddeunawfed flwyddyn
i frenin Josiah y cynhaliwyd y pasc
hwn i'r Arglwydd yn Jerusalem.

24 ^[ Y swynyddion hefyd, a'r

dewiniaid, a'r delwau, a'r eilunod,

a'r holl ífieidd-dra y rhai a welwyd
yn ngwlad Juda, ac yn Jerusalem,
a dynodd Josiah ymaith ; fel y cyf-

lawnai efe eiriau y gyfraith, y rhai

oedd ysgrifenedig yn y llyfr a gaf-

odd Hilciah yr ofìeiriad yn nhÿ yr
Arglwydd.

25 Ac ni bu o'i flaen frenin o'i

fath ef, yr hwn a drôdd at yr Ar-
glwydd â'i holl galon, ao â'i holl

enaid, ac â'i holl egni, yn ol cwbl o
gyfraith Moses, ac ar ei ol ef ni

chyfododd ei fath ef.

26 ^ Er hyny ni thrôdd yr Ar-
glwydd oddiwrth lid ei ddigofaint

bedd yn llonydd
; gydag esgyrn y profioyd

a ddaethai o Samaria—yr h-wn a gladdwyd
yn ol ei ddymuniad yn yr un bedd a g\vr Duw

:

gwel ar 1 Bren. xiii. 30, 31. Dywed yr ludd-

ewon fod danadl yn tyfii ar \in tn i'r bedd,

uwchben y proffwyd o Samaria ; allysiau per-

aroglaidd hyfryd ar y tu arall, uwchben y
proffwyd o Juda.

Adn. 19. Josiah hefyd a dynodd ymaith
holl dai yr uchelfeydd] Nid yn unig temlau

yr eilunod, ond tai eu hoffeiriaid hwy hefyd

trwy holl wlad Saraaria, niegys y gwnaethai

efe 'yn Bethel, adn. 15 ; y rhai oeddyn ninas-

oedd Samaria—yn enwedig yn rhandiroedd

Manasseh, Ephraim, Simeon, a Naphtali,

2 Cron. xxxiv. G. Ymddengys fod gan Josiah

awdurdod i fyned trwy hoU ddinasoodd Sa-

maria yn awr, naill ai o herwydd cyn-feddiant

brenhinoedd Juda o'r holi whid, neu oddiar

ymostyngiad gwirfoddol y trigolion presenol

iddo, neu ynte trwy ganiatûd brenin Assyria,

yr hwn a ennillasai y wlad hòno.

Adn. 20. Ac efe a laddodd holl offeiriaid

yr uchclfeydd^ Sef yr offoiriaid eilunaddolgar

yn ninasocdd Samaria, y rhai yr oedd eu byw-
ydau wedi eu fforffetio yn ol y gyfraith ; ar
yr allorau—lle y bua.sent hwy yn abertliu ac

yn arogldarthu i'w gau-dduwiau ; ac a losg-

'odd esgyrn dynion arnynt—i'w halogi hwynt,

ac i ddangos ei atga.srwydd at oilunaddoliaeth

ac eilunaddolwyr, yn ol y broft'wydoliacth yn
1 Bren. xiii. 2. Fel hyn nid arbedodd efe y
bvw na'r meirw o'rdynion drygionus hyny.

'Adn. 21. A'r brenin a orchymynodd i'r

holl bobl] Trwy ei holl deyrnas ; Gwncwch
basc i'r A rglwydd eich Duw—yr hwn oedd

iiid yn iinig yn goffadwriacth o'u gwaredigaeth

liwy o'r Aitft, ond hcfyd yn arwydd o'u cyscgr-

ind'hwy iddo, a'u cymundob ûg cf. Fcl hyn,

ar ol iiMo ddilcu eilunaddoliacth, y mne efe

vn gosod i fyny wir addoliad y gwir Dduw.
Vn hyn cfc a wahaniacthai yn íawr oddiwrth

Jeliu, yr hwn, ar ol iddo ddileu nddoliad Baal,

pi thrô'dd oddiwrth addoliad v lloi aur, pen. i,
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28, 29. Fel y mae yn ysgrifenedig yn llyfr

y cyfammodhion—yr hwn a gaed yn ddiwedd-

ar yn y deml, pen. xxii. 8. tìan mai yn Ex-
od. xiii. yn benaf y ceir hanes am sefydliad y
pasc, ai nid yw hyny yu brawf fod llyfr y gyf-

raith, yr hw n a gafwyd yn y deml, yn cynwys
yr oll bum llyfr Moses ?

Adn. 22. Yn ddiau ni lonaedyfath basca
hwn] ran gwresogrwydd, manylrwydd, a

difrifwch sobr yn y gadwraeth o hono ; er

dyddiau y barnioyr—neu 'er dyddiau Sam-
uel y proffwyd,' yr olaf o'r barnwyr, fel ei

mynégir yn 2 Cron. xxxv. 18, yn mhabennod

y cawn hanes helaeth am y modd y cynelid y
pasc hwn. Nac yn holl ddyddiau brenhin-

oedd Israel na brenhinoedd Juda—yr hyn a

gynwysir o angenrheidrwydd yn y cyfnod

rhwng Josiah a'r barnwyr, fel y dywedwyd o'r

blaen. Y mae yn debyg y cedwid y pasc yn
Juda yn amser eu brenhinoedd duwiol, ond
nid mor bjorft'aith a'r tro hwn ; ac am frenhin-

oedd Israel., nid ymddengys eu bod hwy yn
ei gadw mew-n un modd, ac yn wir nis geliid

ei gadw allan o Jerusalem.

Adn. 23. Ac yn y ddeunawfcd flioyddyn'\

O'i dcyrnasiad, nid o'i oedran, pen. xxii. 3.

Adn. 24. Y sioynyddion, ý'c.] Y rhai nid

oeddynt i gael eu goddef yn ísrael, Deut.

xviii. 10—12 ; fel y cyjlawnai efe eiriau y
gyfraith—canys yr ocdd ef wcdi darllen y
líyfr iiwnw yn fanwl trwyddo crbyn hyn, a
phenderfynai weithredu yn ol ei gyfarwydd-
ladau yn mhob peth.

Adn. 25.Ac ni bu o'iflaenjrenin o'ifnth cf,

Sj'c.] Dywedwyd yr un peth am Hezc(iah, pen.

xviii.5. Yr oedd Ile/.eciah yn rhagori ar Josiah

mewn rhai pothau, niegys ei ynuìdiric'diad yn
yr Arglwydd ci Dduw, a'i ymgyflwynind yn
ncchre ci deyrnasiad i dynu i lawr yr urhel-

foydd, yr hyn ni ddeciireuodd Josiah ond odid

liyd y ddeunawfod flwyddyn o'i deyrnasiad:

ond yr ocdd Josiah yn rhngori arno yntau

mcwn scl ac ymdroch santaidd drosddiwygiad

yn gyffrodinol, ac mcwn buchedd .santauld,
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mawr, trwy yr h^yn y Uidiodcl ei

ddigllonedd efyn erbyn Juda, o her-

wydd yr holl ddigter, trwy yr hwn
y digiasai Manasseh ef.

27 A dywedodd yr Arglwydd,
Juda hefyd a fwriaf o'm golwg, fel

y bwriais ymaith Israel, ac a wrth-
odaf y ddinas hon Jerusalem, yr
hon a ddetholais, a'r t am yr hwn
y dywedais, Fy enw a fydd yno.

28 A'r rhan arall o hanes Josiah,
a'r hyn oll awnaethefe, onid ydynt
hwy yn ysgrifenedig yn llyfr cron-
icl brenhinoedd Juda ?

29 ^ Yn ei ddyddiau ef y daeth
Pharao-ISrechoh brenin yr Aiíft i

fyny yn erbyn brenin Assyria, hyd
afon Euphrates : a'r brenin Josiah

gan droi at yr Arglwydd à'i holl galon, enaid,

a nerth. le, yr oedd Josiah, mewn ystyr

moesol, yn rhagori hyd yn nod ar Dafydd a
Solomon, y rhai, er eu bod yn fioij nag ef fel

brenhinoedd, nid oeddynt yn mhob peth cystal
agef.

Adn. 26. Er hyny ni thrôdd yr Arglwydd
oddiwrth lid ei ddigofaint mawr] Er fod y
brenin yn ddiffuant yn ei edifeirwch personol

ei hun, a bod ei weithredoedd yn gymeradwy
yn ngolwg Duw, trwy yr hyn yr oedwyd y
farn yn ei ddyddiau ef ; er hyny yr oedd y
bobl yn gyffredin yn llygredig, ac yn groes yn
eu calonau i ddiwygiadau duwiol Josiah, fel

yr ymddengys oddiwrth achwyniadau Jeremia
s. Sephania y pryd hyny yn eu herbyn hwynt,
yn gystal ag oddiwrth eu gwaith yn troi at eu
ffìeidd-dra blaenorol ar ol marwolaeth Josiah.

Trwy yr hwn y llidiodä ei ddigllonedd efyn
erbyn Juda—fel ag i benderfynu rhoddi y
genedl yn llaw y Babiloniaid ; o herwyddyr
tioll ddigter trwy yr hwn y digiasai Manas-
seh ef—yr oedd y digoíaint am bechodau
gwaedlyd Manasseh a'i bobl, íel cenedl, fyth
yn aros

;
yr hwn ni allodd Josiah, ac ni cheis-

iodd gw5'r Juda, ei droi ymaith na'i ddy-
huddo : gwel ar pen. xxi. 15.

Adn. 27. A dywedodd yr Arghoydd] Ar
ol cael ei ddigio íelly nid yn unig gan Manas-
seh gynt, ond hefyd gan Juda wedi hyny

;

Juda hefyd a fwriaf ymaith o'm golg—o
wlad Canaan, lle yr oedd presenoJdeb grasol
Dnw; hyny yw, caethgludid hwynt i Babilon,
fel y caethgludesid Israel i Assyria : gwel ar
pen. xvii. 18. Ac a wrthodafy ddinas hon
Jerusûlem—yr hon a ddetholas'ai Duw fel lle

ei addoliad ; a'r t—sef y denil, yr hon a
alwyd ar ei enw, ac a oedd i fod yn goffadwr-
iaeth o'i enw, ac yn breswylfod iddo.
Adn. 28. 'Llyfr cronicl brenhinoedd Juda]

Gwel ar 1 Bren. xiv. 19, 29.

Adn. 29. Yn ei ddyddiau efy daeth Pha-
rao-Nechoh brenin yr Aifft] Nechoh, neu
Necos, oedd enw priodol y brenin hwn, a
Pharao oedd enw cyffredin holl frenhinoedd
yr Aifft; yn erhyn brenin Assyria— seí
Nabopolassar, yr hwn oedd yn awr yn frenin

a aeth i'w gyfarfod ef, a Pharao a'i

lladdodd ef yn Megido, pan ei

gwelodd ef.

30 ^ A'i weision a'i dygasant ef

mewn cerbyd yn farw o Megido, ac

a'i dygasant ef i Jerusalem, ac a'i

claddasant ef yn ei feddrod ei hun.
A phobl y wlad a gymerasant Jo-
achaz mab Josiah, ac a'i heneinias-
ant ef, ac a'i hurddasant yn frenin

yn lle ei dad.
31 ^ Mab tair blwydd ar hugain

oedd Joachaz pan aeth efe yn fren-

in, a thri mis y teyrnasodd efe yn
Jerusalem ; ac enw ei fam ef oedd
Hamutal, merch Jeremia o Libnah.

32 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
ddrwgyn ngolwg yr Arglwydd, yn

Babilon, trwy iddo orchfygu yr Assyriaid, a'u

darostwng dan ei lywodraeth ei hun ; hyd afon
Euphrates—i geisio adfeddianuu Carchemis,

dinas ar lan yr Euphrates yn perthyn i'r Aiftt-

iaid, yr hon a gymerasai Nabopolassar oddi-

arnynt. A'r brenin Josiah a aeth i'w gyfar-

fod ef—tybia rhai fod Josiah yn awr yn meddu
rhyw lywodraeth ar wlad Israel trwy oddetiad

brenin Assyria, ac felly ei fod dan fath o

rwymau i wrthsefyll Pharao, yn enwedig gan

ei fod yn myned trwy ei wlad ef, ac fe allai yn
anrheithio y wlad wrth ymdaith trwyddi. A
Pharao a'ilLaddodd efyn Megido—dinas yn
llwyth Issacar, am y deallai mai yn ei erbyn

ef yr oedd Josiah yn dyfotl : ac fe allai i fren-

in Juda fyned ar yr antur hwn heb ymgyng-
hori â'r Arglwydd.
Adn. 30. Ynfarw] 'Nou yjimarw. Dy-

wed Clarke nad yw y gair meth yn meddwl
diui mwy na rhoddi chcyf marwol iddo yn
Megido ; ac iddo gael ei dchv)-u oddiyno i Je-

rusalem, lle y bu efe farw, ac y claddwyd ef

:

gwel ar 2 Cron. xxxv. 20—24. A phobl y
wlad a gymerasant Joachaz—yr hwn oedd

yn ieuangach na'i frawd o ddwy flynedd.

Tybia rhai i Joacim, y mab hynaf, wrthod y
frenhiniaeth rhag ofu Pharao ; tybia ereill fod

Joachaz yn fwy cymeradwy gan y werin na'i

frawd, am ei fod yn fwy bywiog, rhyfelgar, a

dewr, herwydd yr hyn y gelwir efyn ' llew,'

Ezec. xix. 3. Ac a'i heneiniasant ef—dywed
yr luddewon nad eneinid mab i frenin, ond
pan fyddai araU yn cydymgais âg ef am
yr orsedd, fel yn achos Solomon, 1 Bren. i. 34.

Adn. 31. Mab tair blwydd ar hugain oedd
Joachaz] Ac felly yr oedd efe ddwy flynedd
yn ieuangach na Joacim ei frawd, adn. 36 ; a
thri mis y teyrnasodd efe yn Jerusalem—am
i frenin yr Aifl't ei ddiorseddu ef ; ac enw ei

fani ef oedd Hamutal merch Jeremia o Lib^
nah—yn llwyth Juda ; ac felly nid Jeremia y
proffwyd oedd ei thad hi, fel y tybiodd rhai,
yr hwn oedd o Anathoth yn Uwyth Benjamin,
Jer. i. 1.

Adn. 32. Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
ddrwg] Efe a adferodd mewn tri mis yr eilun-
addoliaeth a ddrstrywiasai Josiah ei dad ; yn
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ol yr hyn oll a wnaethai ei dadau
ef,

33 A Pharao-ISrechoh a'i rhwym-
odd ef yn Riblah yn ngwlad Ham-
ath, fel na theyrnasai efe yn Jeru-

salem : ac efe a osododd dreth ar y
wlad gan talent o arian, a thalent

o aur.
34 A Pharao-lSTechoh a osododd

Eliacim mab Josiah yn frenin yn
Ue Josiah ei dad, ac a drôdd ei enw
ef Joacim : ac efe a ddyg ymaith
Joachaz, ac a ddaeth i'r AiÜt, ac

yno y bu efe farw.

35 A Joacim a roddodd i Pha-
rao yr arian, a'r aur ; ond efe a

drethodd y wlad i roddi yr arian

wrth orchymyn Pharao : efe a god-
odd yr arian a'r aur ar bobl y wlad,

ol yr hynoll a wnaethai eiäadau—sef Ahaz,

Manasseh, Araon, ac ereill.

Adn. 33. A Pharao-Nechoha'irhwymodd
efyn Riblah yn ngwlad Hamath] Lleoedd

i'r gogledd o wlad Canaan, ac yn perthyn i

Syria, oedd Hamath a Riblah. Y mae yn
debyg i Joacha?, fyned à byddin yno ar ol

Pharao-Nechoh, i ddial arno am ladd Josiah

ei dad, ac i gynorthwyo brenin Assyria yn ei

erbyn ef. Fel na theyrnasai efe—neu am
iddo deyrnasu heb ei genad ef, pan nad oedd

ganddo hawl i'r deyrnas fel yr ail fab. Ac a
osododd dreth ar y wlad—yn arwydd o ddar-

ostyngiad gwlad Juda i frenin yr Aiíft ; o gan
talent o arian, a thalent o aur—i'w talu yn
íìynyddol

;
yr hyn oedd yn £39,693 15s. o'n

harian ni.

Adn. 34. A Pharao-Nechoh a osododd
Eliacim] Mab hynaf Josiah ; yn frenin yn
lle Josiah ei dad—nid yn lle Joachaz ei frawd,

obh'gid ni chydnabyddai Pharao ei fod ef yn
frenin o gwbl, hyd yn nod er iddo gael ei en-

einio ; ac a dródd ei enw efJoacim—yr oedd

yn arferiad i orchfygwyr newid enwau y rliai

a orchfygid ganddynt mewn rhyfeloedd, fel

arwydd o'u hoUol awdurdod hwy drostynt

;

megys yn achos Mattaniah, yr hwn a newid-

iwyd i Zedeciah, pen. xxiv. 17 : gwel hefyd

am JJaniel a'i gyfeillion, Dan. i. 6, 7 ; a

Joseph, Gen. xli. 45. Yr un ystyr sydd i

Joacim ac Eliacim, ond fod darn o'r enw Je-

HüFA yn y cyntaf, ac o'r enw Elohim, ])mo,

yn yr ail. Y mae yn ainlwg oddiwrth yr «nw
a roddodd bronin yr Aifft iddo, nad oedd efe

ani iddo ymwrthoí â clnefydd Jkhofa ; a'i

íod ef ei liun yn j)riodoli ei fuddugoliaethau i

Arglwydd Dduw Israel, yr hwnaarchasai iddo

fyned allan i ryfela, fel yr haera efe, 2 Cron.

XXXV. 21. Ac efc a ddny ymaith Joachaz—
niewn cadwynau i'r AiHt, i'w gospi ef âg all-

tudiad ; ac heíyd fel na fyddai iddo aflonyddu

ei frawd ar yr orsedd.

Adn. 35. A Joacim a roddodd i Pharao
yr ariana'r aur] Sef y dreth a osodasai Pha-

rao ar y wlad, adn. 33 ; efe a gododd yr arian
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ar bob un yn ol ei dreth, i'w rhoddi
i Pharao-Nechoh,

36 ^ Mab pum mlwydd ar hug-
ain oedd Joacim pan ddechreuodd
efe deyrnasu, ac un mlynedd ar
ddeg y teyrnasodd efe yn Jerusa-
lem: ac enw ei fam eíoedd Zebudah,
merch Pedaiah o Rumah.

37 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
ddrwg yn iigolwg yr Arglwydd, yn
oi yr hyn oll a wnelsai ei dadau.

PENNOD XXIY.
YlSr ei ddyddiau ef y daeth ISTe-

buchodonosor brenin Babilon i

fyny, a Joacim a fu was iddo ef
dair blynedd : yna efe a drôdd, ac
a wrthryfelodd yn ei erbyn ef.

2 A'r Arglwydd a anfonodd yn ei

a'r aur ar bobl y wlad— yn ol etifedd-

iaeth a meddiannau pob un ; i'w rhoddi i

Pharao-Nechoh—i'r hwn yr oedd efe megys
rhaglaw.

Adn, 36. Mab pum mlwyddar hugain oedd
Joacim,] Ac felly yr oedd efe ddwy íiynedd

yn hynacli na Joachaz ei frawd, adn. 31. Gan
mai 39 oedd oed Josiah pan yn marw, pen.

xxii. 1, a bod ei fab hwn yn 25 oed yn mhen
tri mis arol ei farwolaeth, rhaid ei fod wedi ei

eni pan nad oedd ei dad ond 14 mlwydd oed.

Ac emo eifam ef oedd Zebudah—yr hon ond
odid a fu farw yn fuan ar ol ei eni ef, gan y
cawn hanes mai gwraigarall oedd mam Joach-

az ei frawd ef, adn. 31. Ond nid peth annghy-
fltredin yn y dyddiau hyny oedd i'r brenliin-

oedd duwiolaf gael amrai wragedd.
Adn. 37- Ac efe a lonaeth yr hyn oedd

ddrwg] Yr un modd a'i fraw d Joachaz : gwel

ar adn. 32. Ac yn chwanegol at ei eilunadd-

oliaeth, efe a orthrymodd ei bobl, a laddodd

Uriah y proíîwyd, ac a wnaethai yr un peth â
Jeremia oni buasai iddo gael ei attal : gwel ar

Jer. xxvi. 23, 24.

PEN. XXIV. Adn 1. Yn ei ddyddiau ef]

Ilyny yw, yn niwedd y drydedd neu yn nechro

y bedwaredd flwyddyn o deyrnasiad Jòaciui ;

y daeth Nebuchodonosor brenin Babilon %

fyny—yn erbyn Jerusalom. Hwn oedd fab i

Nabopolassar ; ac wcdi iddo orchfygu Assyr-

ia, a'r hoU wlad o'r Euphrates hyd y Nilus,

cfo a ddaeth i fyny i osod yr luddewon dan
deyrnged iddo ef, fel yr ocddynt wedi bod i'r

Aiíftiaid. A Joacim afu was iddo ef dair

blynedd—yn ddarostyngedig i NebucÌiodon-

osor, ac yn talu troth iddo. Yna cfe a drôdd,

ac a wrthryfelodd yn ci erbyn ef—wedi ei

annog i hyny gan frenin yr Aifít, yr liwn a

addawai ei gynorthwyo ef, ac a fygythiai fod

yn elyn iddo os na wrthryfelai efe yn erbyn

brenin líabilon.

Adn. 2. A'r Arglwydd a anfonodd yn ex

erbyn rf dmfocdd o'r Caldeaid] Ac o'r Syr-

iaid, y Moabiaid, a'r Ammoniaid. Dywed un
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Grbyn ef dorfoedd o'r Caldeaid, a
thorfoedd o'r Syriaid, a thorfoedd
o'r Moabiaid, a thorfoedd o feibion
Ammon, ac a'n hanfonodd hwynt
yn erbyn Juda, i'w dinystrio hi, yn
ol gair yr Arglwydd, yr hwn a lef-

arasai efe trwy law ei weision y
proffwydi.

3 Yn ddiaii trwy orchymyn yr Ar-
glwydd y bu hyn yn erbyn Juda,
ì\o bwrw allan o'i olwg ef, o achos
pechodau Manasseh, yn ol yr hyn
oll a wnaethai efe

;

4 Ac hefyd o herwydd y gwaed
gwirion a ollyngodd efe : (canys efe

a lanwodd Jerusalem o waed gwir-
ion :) a hyny ni fynai yr Arglwydd
ei faddeu.

5 ^ A'r rhan arall o hanes Joac-
im, a'r hyn oll a wnaeth efe, onid
ydynthwj yn ysgrifenedig yn llyfr

cronicl brenhinoedd Juda ?

6 A Joacim a hunodd gyda'i

hanesvdd fod y fyddin gymysg' hon yn cynwys
10,000 o gerbydau rhfel, 180,000 o wr
traed, a 120,000 o wr meirch. Ac a'u han-
fonodd liwynt yn erhyn Juda i'to dinystrio

hi—diamau iddynt dderbyn eu hawdurdod
oddiwrth frenin Babilon ; eto dywedir yma
idd^'nt gael ou haufon gan'Frenin y brenhin-
oedd, heb yr hwn nis gallasai efe eu dwyn
hwynt. Fel hyn y mae llawer yn dwyn oddi-

amgylch ddybenion Duw yn ddiarwybod idd-

ynt eu hunain. Yn ol gair yr Arglwydd—
yr hwn a lefarasai efe trwy Huldah y broíF-

wydes, yn gystal a thrwy Èsay, Jeremia, a
Sephaniah.
Adn. 3. l' hwrw allan oH oliog ef] O'r

wlad lle yr oedd efe wedi sefydlu ei addoliad
a'i bresenoldeb grasol ; o achos pechodau
Manasseh—y rhai a barhäent o hyd yn mhlith
pobl Juda, ac a gyflawnid ganddynt hwy, er i

Manasseh ei hun edifarhau am danynt, a'u

gadael, cyn ei farw.

Adn. 4. Ac hefj/d o herwydd y gwaed
gwirion a ollyngodd efe'] Gwel ar pen. xxi.

16 ; a hyny nifynai yr Arglwydd ei faddeu
—fel ag i beidio dwyn cospedigaeth dymhorol
ar y wlad ; er iddo ei faddeu fel ag i beidio

dwyn cosp dragwyddol ar enaid Manasseh ei

hun. Efe a faddeuodd bechod Manasseh iddo
ei hun, yr hwn a edifarbaodd am dano ; ond
nid pechodau y rhai a'i hefelychent ef, ac nid
edifarhasant. Y mae Duw yn Llywydd cyf-

iawn y byd, ac yn Warcheidwad cyuideitíias

wladol ; ac nis gallai ef gadw iawn drefn yn
mhlitb ei ddeiliaid, heb iddo pyfryngu weith-
iau yn ei ragluniaeth, a pheri i farnedigaeth-

au gwladol ddylyn troseddau gwladol cy-

hoeddus.

Adn. 5. Llyfr crorncl hrenhinocdd Juda]
Gwel ar 1 Br'en. xiv. 19, 2Í).

Adn. G. Ä Joaciyn a hunodd] Neu a fu

dadau ; a Joacin ei fab a deyrnas-
odd yn ei le ef.

7 Ac ni ddaeth brenin yr Aifft

mwyach o'i wlad : canys brenin
Babilon a ddj^gasai yr hyn oll a
oedd eiddo brenin yr Aifft, o afon
yr Aifft hyd afon Euphrates.

8 ^ Mab deunaw mlwydd oedd
Joacin pan aeth efe yn frenin ; a
thri mis y teyrnasodd efe yn Jeru-
salem : ac enw ei fam ef oedd 'Ne-

husta, rotôrchElnathan o Jerusalem.
9 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd

ddrwg jn ngolwg yr Arglwydd, yn
ol yr hyn oll a wnaethai ei dad.

10 ^ Yn yr amser hwnw y daeth
gweision Nebuchodonosor brenin
Babilon i fyny yn erbyn Jerusalem,
a gwarchaewyd ar y ddinas.

11 A ISTebuchodonosor brenin Ba-
bilon a ddaeth i fyny yn erbyn y
ddinas, a'i weision ef a warchaeas-
ant arni hi.

farw fel ei dadau, ac a gladdwyd á ' cliladded-

igaeth asyn,' Jer. xxii. 19 ; a Joacin eifab a
deyrnasodd yn ei le ef—yr hwn hefyd a elwir

Jcchonias, Mat. i. 11, ac, mewn fifordd oddir-
myg, Coìiiah, Jer. xxii. 28.

Adn. 7. Ac ni cldaeth hrcnin yr Aifft
mwyach o'i wlad] Yn nyddiau y brenin hwn,
i'w gynorthwyo ef, nac i ofyn treth ganddo :

yn wir yr oedd ganddo ddigon o waith gartref,

trwy fod brenin Babilon wedi dwyn ei holl

drefedigaethau ef o afon yr Aifft hyd yr
Euphrates.

Adn. 8. 3Iab deunaw mlwydd oeddJoacin]
Yn 2 Cron. xxxvi. 9, dywedir mai ' mab
wyth mlwydd oedd Joacin pan ddechreuodd
efe deyrnasu.' Ond gellir cysoni y ddau le

trwy sylwi, fod brenhinoedd Israel a Juda yn
arferol o osod eu meibion i gyd-deyrnasu â
hwy yn hir cyn eu marw, yn enwedig mewn
amseroedd o ryfel, fel yr oedd yn awr ar Juda

;

ac felly gallai Joacin fod yn 8 oed pan dde-
chreuodd gyd-deyrnasu â'i dad, ac yn 18 oed
pan y dechreuodd deyrnasu ei hunan ar ol

marwolaeth ei dad. Ond tybia Clarlce ac ereill

fod gwall yn y testyn yn 2 Cron., trwy na
theyrnasodd efe ond tri mis o gwbl cyn ei

gaethgludo i Babilon ; a chan y dywedir fod

ganddo wragedd, adn. 15, prin y gellir medd-
wl hyny am fachgenyo wyth oed.

Adn. 9. Ac eýe a lonmíh yr hyn oedd
ddrujg] Efe a ddylynodd gamrau drygionus
ei dad, hyd y gallai, yn ystod y tri mis ag y
bu yn teyrnasu : gwel ar jìen. xxiii. 37.
Adn. 10, 11. Yn yr amscr hwnw y daeth

gweision Nebuchodonosor] Neu ei fyddin cf,

gyda'u brenin, i warcliae ar Jerusalcm. Yr
achos hjTi oedd, naill ai, (1) Fod y bobl
wedi gwneyd Joacin yn frenin hob pi eynsYu-
iad ef ; neu, (2) Ei fod yn ofni y byddr.i i Ja-
acin gyduno íl brenin vr Aifft i'w wrthw.ncbu
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12 A Joacin brenin Juda a aeth
allan at frenin Babilon, efe, a'i fam,
a'i weision, a'i dywysogion, a'i ys-

tafellyddion : a brenin Babilon a'i

daliodd ef yn yr wythfed fiwyddyn
o'i deyrnasiad.

13 Ac efe a ddyg oddiyno holl

drysorau t yr Arglwydd, a thrys-

orau t y brenin, ac a dorodd yr
holl lestri aur a wnelsai Solomon
brenin Israel yn nheml yr Ar-
glwydd, fel y llefarasai yr Ar-
glwydd.

14 Ac efe a ddyg ymaith holl Je-

rusalem, yr holl dywysogionhefyd,
a'r holl gedyrn nerthol, sef deng
mil o gaethion, a phob saer, a gôf

:

ef. Ond pa beth bynag oedd yr ail achos, yr

achos penaf oedd gorchymyn neu drefniad

rhaduniaeth Duw, fel y dywedir adn. 2, 3.

Àdn. 12. A Joacin brenin Juda a aeth

allan at frcnin Babilon} Nid i ynaladd âg

ef, ond i ymostwng iddo, ac i'w roddi ei hun

a'i ddinas i'w ddwylaw ef ; a brenin Babilon

a'i daliodd ef yn yr wythfedjiioyddyn o'i

deyrnasiad—o deyrnasiad Nebuchodonosor,

caiiys nid oedd Joacin wedi teyrnasu uwch-

law tri mis, adn. 8.

Adn. 13. Ac efe a ddyg oddiyno holl dry-

sorau t yr Ar'glwydd, '^c,] í)arfu i Nebu-

chodonosor gymeryd ymaith drysorau a do-

drefn gwerthfawr y deml ar dri thro gwahanoh

(1) Yn y drydedd flwyddyn o deyrnasiad Jo-

acim, pryd y cymerodd efe Jerusalem gyntaf,

efe a ddyg ymaith lestri t Dduw i wlad Sinar,

ac a'n rhoddodd hwynt yn nh ei dduw, Dan.

i. 2. Dyma y llestri a halogwyd gan Belsas-

sar ei fab ef, Dan. v. 2, ac a adferwyd i'r ludd-

ewon gan Cyrus, Ezra i. 7, i'w dodi eilwaith

yn y deml pan adferid hi. (2) Yn nheyrnas-

íad 'y Jöacin hwn efe a gymerodd y ddinas

eilwaith, fel y dywedir yma, ac adorodd lawer

o'r Uestri aur a wnaethai Solomon, (gwel ar

1 Bren. vii,) y rhai a ddiangasent rywfodd

rhagddo y tro o'r blaen, a rhag cael eu hys-

peilio gan frenliinoedd ereill a fuont yn an-

rheithio y deml fwy nag unwaith ; trwy idd-

ynt gael "eu cadw ond odid trwy ofal yr offeir-

laid i'w cuddio, neu gan ragluniaeth neillduol

Daw yn tueddu eu calonau hwynt i'w gadael

yno.
' Neu os cafodd y llestri hyn eu dwyn

yraaith gan un o'r brenhinoodd hyny, gallasai

creiU gael eu dodi yn cu lle ar draul brenhin-

oedd duwiol Juda. (3) Yn yr unfed flwyddyn

ar ddog i Zcdecicch efe a yspeiliodd y deml

nnwaith yn rhagor, pryd y drylliodd efe y
colofnau pres, &c., ac y cymerodd ymaith i

Babilon yr hoU lestri aur ac arian ag y gallodd

gael hyd iddynt, pen. xxv. 13, 14. Y mae yn

hynod nad oes dim son am arcii Y cyfaMMOD

yn mhlith yr holl drysorau hyn, yr hon otedd

y fwyaf cysogredig a gwerthfawr o honynt oll.

Ond y mae yn dra thebvg iddi gael ei llosgi

gyda'r deml yn y cyflosgiad diweddaf, pen.

XXV 9 : ranvs nid yw yr hyn a ddywed rhai
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iii adawyd ond pobl dylodion y wlad
yno.

15 Efe hefyd a ddyg ymaith Jo-
acin i Babilon, a mam y brcnin, a
gwragedd y brenin, a'i ystafellydd-
ion, a chedyrn y wlad a ddyg efe i

gaethiwed o Jerusalem i Babilon.
16 A'r holl wr nerthol, sef saith

mil.; ac o seiri a gofaint, mil, y rhai
oll oecld gryfion a rhyfelwyr : hwynt
hwy a ddyg brenin Babilon yn gaeth
î Babilon.

17 A brenin Babilon a osododd
Mattaniah brawd ei dad ef ynfrenin
yn ei le ef, ac a drôdd ei enw ef yn
Sedeciah.

18 Mab un mlwydd ar hugain

am Jeremia yn ei chuddio mewn ogof yn
mynydd Nebo, fel y sylwa Calmet, ddim ond
chwedl ddisaiL

Adn. 14. Ac efe a ddyg ymaith holl Jeru-
salerri] Sef hoU drigolion Jerusalem, yn gystal

a'i chyfoeth hi, oddieithr ychydig o bobl dylod-

ion ; yr holl dywysogion hefyd—sef y rhai

penaf, cyfoethocaf, acanrhydeddusaf o'r ludd-
ewon ; a'r holl gedyrn nerthol—y rhai mwy-
af eu grym corftbrol i weithio a rhyfela; deng
mil gaethion—y rhai a gyfrifir yn fanvlach

yn adn. 16. Yn y 10,000 lîyn yr oedd 7,000
wr nerthol, a 1,000 o ofaint, adn. 16 ; a'r

rhai a grybwyllir adn. 15, a wnaent i fyny y
2,000 ereiU. A phob saer a gôf—y rhai a

fyddent yn wasanaethgar iawn i wneyd arfau

rhyfel yn Babilon, a byddai coUed fawr am
danynt yn Juda a Jerusalem. Ni adawyd
ondpobl dylodion y loladyno—i drin y gwin-
llanoedd a'r gerddi, pen. xxv. 12.

Adn.15. Efe a ddygymaithJoaciniBabilonl
Lle y bu efe yn garcharor 37 o flynyddoedd,

pen. XXV. 27 ; a mam y brenin—sef Nehusta,
adn. 8 ; a gwragedd y brenin—ac felly rhaid

ei fod ef yn 18 mlwydd oed, fel y dywedir
adn. 8 ; ac nid yn 8 mlwydd, fel y dywedir

2 Cron. xxxvi. 9; aH ystafellyddion—sef yr

eunuchiaid a ofalent am ei fam a'i wragedd ;

a chedyrn y wlad—ei dywysogion a'i lyswyr

o bob gradd, y rhai a gynwysir yn y deg mil
uchod, adn. 14.

Adn. 16. A'r holl wr nerthoT] Y rhai a

enwyd o'r blaon, adn. 14; a ddyg brenin

Babilon yn gacth i Babilon—pellder o 680 o

fiHdiroedd. Meddylir mai yn yr ail gaeth-

gludiad hwn y dygwyd E/.eciel i Babilon, ac i

Daniol a'i gyfeiilion gael eu dwyn yno yn y
caethgludiad cyntaf, wyth mlynedd cyn hyn.

Adn. 17. A hrenin Babilon a osododd
Mattaniah] Brawd Joacim tad Joacin, a

thrydydd mab Josiah, 1 Cron. iii. 15 ; yn
frenin yn ei le ef~yn arwydd o ddarostyng-

iad y K\d i frenin Babilon, pen. xxiii. 34

;

ac a drôdd ei enw efyn Sedeciah—'cyfiawn-

DER Jkiiofa,' i arwyddo iddo y byddai i gyf-

iawndor dwyfol, yr hwn a gospodd ei flaenor-

iaid ef mor dost am ou gwrthryfel, ei oddi-

weddyd yntau o» byddai efe yn euog o"r un
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oedd Zedeciah pan ddechreuodd efe

deyrnasu, ac un mlynodd arddegy
teyi-nasodd efe yn Jerusalem : ac
euw ei fam eíoedd Hamutal, merch
Jeremiah o Libnah.

19 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd, yn
ol yr hyn oll a wnaethai Joacin,

20 Canys trwy ddigofaint yr Ar-
glwydd y bu hyn yn Jerusalem ac
yn Juda, nes iddo eu taflu hwyní
allan o'i olwg, fod i Zedeciahwrth-
ryfela yn erbyn brenin Babilon.

PENIS'OD XXY.
ACynynawfed flwyddyn o'ideyrn-

asiad ef, yn y degfed mis, ar y

anfFyddlondeb ; líeu ynte i goíFáu iddo mai
cyfiawn farn Duw oedd wedi dyfod yn awr ar

y wlad, yn ol bygythion blaenorol Jehofa.

Adn. 18. Ac im nüynedd ar ddeg y tpyrn-

asodd efe yn Jerusalern] Yn niwedd pa rai y
dyg^yyd yntau yn gaeth i Babilon mewn gef •

ynau pres, pen. xx\'. 7 ; ac emo eifam efoedd
JTamulal—ail wraig Josiah : ac felly yr oedd
ef o'r un fam a Joachaa ei frawd, pen. xxiii.

31.

Adn. 19. Ac efe a tcnaeih yr hyn oedd
ddriog ynngolwgyr Arglwydd\ Er fod ei

enw yn cofFâu ' cyfiawnder Jehofa,' adn. 17,

eto efe a wnaetli ddrwg yn ngolwg yr Ar-
glwydd yr un fath a Joacin ei nai a'i rag-

flaenydd, gan ddiystyru ceryddon, cynghor-
ion, a rhagfynegiadau Jeremia, a charcharu y
proíFwyd hwnw, Jer. xxxii. 3, 2 Cron. xxxvi.

12.

Adn. 20. Canys trwy ddigofaint yr Ar-
glwyddy buhyn] Ei ddigofaintefam eupech-
odau blaenorol, oedd yr achos iddo eu gadael i

bechodau presenol ; neu, rhoddes yr Arglwydd
Zedeciah i fyny yn ei ddigofaint i wrthryfela

yn erbyn brenin Babilon, yr hwn a'i rhoisai

«f ar yr oreedd, ac i'r hwn y tyngasai yntau
Iw fFyddlondeb, 2 Cron. xxxvi. 13, fely dyg-
ai efe y dinystr haeddianol arno ef a'i bobl am
eu dirfawr bechodau blaenorol yn erbyn vr
Arglwydd ; nes iddo eutaflu hioyntallan o'i

olwq—yn ddigon pell i Babilon : gwel ar ada.

3, 4.
I

PEN. XXV. Adn. \. Ac yn y naufed
fl.wjjddyn o'i deyrnasiad ef\ deyrnasiad
Zedeciah brenin .Juda ; yn y degfed mis, ar y
degfed dydd o'r mis—hyn, yn ol cyfrifiad yr
Archesgob Usher, oedd ar ddydd lau, lonawr
30, o B. 3414, yr hon oedd yn flwyddyn sab-
hothol, pryd y darfu i wr Jerusalem, wrth
glywed fod byddin y Caldeaid yn agosàu, gy-
hoeddi rhyddid i'w gwasanaethyddion, Jer.

xxxiv. 8—10, yn ol y gyfraith, Exod. xxi. 2.

Ar y dydd hwn hefyd, yn ol Usher, y dat-

guddiwyd pwarchaead a dinystr Jerusalem i'r

profFwyd Ezeciel yn Caldea, dan arwydd y
erochan berwedig ; a bu far\v ei wraig yn yr
hwvr, a gorchvmvnwyd iddo vntau beidio

3 r. ' '

degfed dydd o'r mis, y daeth ìse-
buchodonosor brenin Babilon, efe
a'i holl lu yn erbyn Jerusalem, ac
a wersyllodd yn ei herbyn hi, a hwy
a adeiladasant yn ei herbyn hi wrth-
glawdd o'i hamgylch hi.

2 A bu y ddinas yn ngwarchae
hyd yr unfed flwyddyn ar ddeg i'r

brenin Zedeciah.
3 Ac ar y nawfed dydd o'rpedwer-

ydd mis y tryrahaodd y newyn yn j
ddinas, ac nid oedd bara i*^ bobl y
wlad.

4 ^ A'r ddinas a dorwyd, a'r holl
rýfelwyr affoisanthw nos ar hyd
fí'ordd y porth, rhwng y ddau fùr,

y rhai sydd wrth ardd y breniu, (a'r

galani am dani, o achos yr adfyd dirfawr n
syrthiasai ar y wlad : gwel Ezec.' xxiv. 1, &c.
1" daeih Nebuchodonosor brenin Babilon—
y trydydd tro yn erbyn Jerusalera

; gwel ar
pen. xxiv. 13 ; a hwy a udeiladasant yn ei
herbyn hi wrthglaicdd—fel y gallent nid }ti
nnig attal i drigolion Jerusaíem gael adgyf-
lenwad o fwyd amilwyr, ond hefyd ymosod ar
y ddinas oddiar y gwrthglawdd hvv-nw, ac ym-
ddiogelu yn ei gysgod ar yr un pryd rhag
saethau y dinaswyr.
Adn. 2. A buy ddinas yn ngwarchae hyd

yr unfedfiwyddyn ar ddeg\ Sef hvd v naw-
fed dydd o'r pedwarydd mi's, adn. 3^ yr" hyn a
wnai flwyddyn a hanner cvmhwys. Ym-
ddengys oddirth Josephus, Ìlenaf.' x. 10, a
Jer. xxxvii. 11, i Pharao Hophra, ar ol
clywed y modd y gAvesgid ar Zedeciah, ac vn
ofni am ddiogelwch ei deyrnas ei hun *os
Ilwyddai y Caldeaid yn erbyn Jerusalem, ben-
derfynu myned i gynorth"wvo Zedeciah ; ac
wrth glywed hyny, ddarfod i'r Caldeaid fyned
oddiwrth Jerusalem i gyfarfod à byddi'n yr
Aifît, yr hon a faeddasan't ac a yrasànt ar ffo.
Yn fuan wedi hyny dychwelasant, fel y rha<r-
fynegasai Jercmia y gwnaent, gan benderfvnu
parhau i warchae ar^Jerusalem nes iddynt ei
hennill hi.

Adn. 3. Ac ar y nawfed dydd o'r pedr-er
ydd viis\ Yn cyfateb i ddydd Mercher, Gor-
phenhaf 27; y trymhaodd y neicyn yn y
ddinas—fel ag y buont am hir amser ' y'n
bwyta bara dan "bwys, ac mewn gofal,' ac 'yn
|yfed dwfr dan fesur, ac mewn s\-udod,' Ezèc.
iv. 16. O'r diwedd, nid oedd h'ara ibobl
wlad—ì'T bobl gyíìied.in. y rhai oeddynt wedi
ymdyru i Jerusalem o bob pajth am"ddio<re]-
wch, ar ddyfodiad y Caldeaid i'r wlad : beth
bynag oedd gan y dinasyddion eu hunain am
dro, nid oedd dim i bobl y wlad, neu y dyeithr-
iaid. Y pryd hyn yr oedd y tadau'vn'bwvta
eu plant, a'r plant yn bwyta eu tadau, fei y
rhagfynegasai y proíF\vyd,"Ezec. v. 10.

' Yn 'v
cyfyngder hwn bu Je'remia vn ceisio gan r
breninymost^^Tig

; ond yr oeddei galonefwedi
caledu i'w ddinystr ei hun.

Adn. 4. A'r 'ddinas a dorwyd) Y Caldeaid
o'r diwedd awnaethant fwlrh vn v mur trwy

569 '
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Caldeaid oedd wrth y ddinas o am-
gylch,) aW hrenin a aeth y ífordd
tua'r rhos.

5 A llu j Caldeaid a erlidiasant
ar ol y brenin, ac a'i daliasantef yn
rhosydd Jericho : a'i holl lu ef a
wasgaresid oddiwrtho.

6 Felly hwy a ddaliasant y bren-
in, ac a'i dygasant ef i fyny at fren-
in Babilon i Biblah ; ac a roddasant
farn yn ei erbyn ef.

7 Lladdasant feibion Zedeciah
hefyd o flaen ei lygaid, ac a dynas-
ant lygaid Zedeciah, ac a'i rhwym-

yr hwn yr aethant i mewn i'r ddinas ; a'r hoU
riifelwyr a jfoisant liio nos—ar hyd íFordd

ddirgel ag oedd rhwng dau fur y ddinas. Tra
yr oedd y Caldeaid yn prysur dori y mur
ineAvn un man, íF(3dd rhyfelwyr Juda allan

mewn man arall. A'r brenin a aeth y fordd
íua'r rhos—sef rhosydd Jericho, efe a'i feibion.

Adn. 5. A'r Cafdeaid a erlidiasant ar ol

y brenin] Cawsant wybodaeth yn fuan ei fod

wedi dianc, a pha ffordd yr aethai, fel ag y
daliasant ef yn ebrwydd; a'i holl lu a was-
garesid oddiwrtho—bawb i'w ffordd am ddi-

ogelwch, pan welsant y Caldeaid yn dyfod ar

eu hol.

Adn. 6. Ac a'i dyrjasant ef ifyny atfren-
in Bahilon i Rihlah] Lle yn Syria, pen. xx:iii.

33. Yno yr oedd brenin Babilon yn aros yn
awr, rhwng Jerusalem a'i wlad ei hun, i ddan-
fon cyfreidiau o wr ac ymborth i'w fyddin

ger Jerusalem, ac i gadw golw-g ar ei wlad ei

hun, rhag y dygwyddai rhyw derfysg yno yn
ei absenoldeb ef a'i filwyr. Ac a roddasant

farn yn ei erbyn ef—chwiliwyd i'w achos ef

gan y brenin a'i swyddogion, cafwyd ef yn
euog wrthryfel a theyrnfradwriaeth, a ded-

frydwyd ef a'i fcibion i'r gosp a enwir yn yr

adnod nesaf.

Adn. 7- Lladdasant feibion Zedeciah

hefyd flaen ei lygaid ef] Fel y byddai i'r

olygfa ddiweddaf a gai efe yn y byd hwn osod

argraff dwfn ac annileadwy o ofid a dychryn

ar ei feddwl ; ac a dynasant lygaid Zedeciah

—ac felly cyflawnwyd rhagfynegiadau y proff

wydi, y rhai a ymddanghosent mewn rhyw
ystyr yn groes i'w gilydd :

' A'th lygaid di a

gânt weled llygaid brenin Babilon,' Jer. xxxiv.

3; ac eto ni 'chai efe iceled Babilon,' er y
byddai farw yno, Ezec. tii. 13. Ac a'i

rhwymasant èfmewngefynaupres—i'wgadw
yn eithaf sicr, rhag dianc o liono o'u dwylaw
íiwynt yn ddall fel yr ydoedd ; ac a'i dygas-

ant ef i JJabilon—l\e oná odid y bu efe farw

yn fuan o ofid calon.

Adn. 8. Ac yn y pummed mis, ar y seith-

fed dydd] Yn cyfàteb idJydd Mercher, Awst

24 ; y daeth Nebuzara4an y distain—S&es.,
* cadben y gwarchawdlu ;' hyny yw, daeth i'r

ddinas ar' y 'seithfed* dydd, a llosgodd yr ad-

eiladau ar y 'degfcd,' neu ddydd Sadwrn,

Awst 27, Jer. lii. 12. Er i'r Càhleaid dori i

mewn i'r ddinait yn y pedwerydd ini«, «to ni

57«

asant ef mewn gefynau pres, ac a'i

dygasant ef i Babilon.
8 % Ac yn y pummed mis, ar y

seithfed dydd o'r mis, (hòno oedd y
bedwaredd flwyddyn ar bymtheg i

frenin Nebuchodonosor brenin Ba-
bilon,) y daeth Nebu^aradan y dis-

tain, gwas brenin Babilon, i Jeru-
salem.

9 Ac efe a losgodd d yr Ar-
glwydd, a th y brenin, a holl dai
Jerusalem, a phob t mawr a losg-

odd efe â thân.

10 A holl lu y Caldeaid, y rhai

roddasant y cwbl i'r tân a'r cleddyfcyn gynted
ag y daethant i mewn, fel y gwneir yn gy-
ffredin yn y fath achos ; eithr yn mhen mis
wedi hyny y rhoddwyd gorchymyn i Nebuza-
radan ei dinystrio hi. Rhoddai Duw yr yspaid
hwn iddynt i edifarhau ; ond yn ofer : yr oedd
eu calon fyth yn galed, ac am hyny daeth
dinystr arnynt hyd yr eithaf.

Adn. 9. Ac efe a losgodd dý yr Arglwydd]
Sef y deml a adeiladwyd gan Solomon. Nid
oedd mawredd a gwychder y t, na mawredd
a gogoniant y Duw a'i piai, yn ddim yn ngolwg

y paganiaid hyn tuag at ei arbed. Y mae yn
debyg i'r arch a'r DRUGAREDDrA gael ea
Uosgi y pryd hyn gyda'r deml; canys ni feidd-

iai y gelynion, y rhai ond odid a glywsent mor
ddrud y talodd y Philistiaid am ei sarhau a'i

chamddefnyddio, gyffwrdd â hi ; ac ni ddarfu

i neb o'i chyfeillion ofalu am ei chadw, onidô

ni a glywsem am dani yn yr ail deml. Cymer-
odd hyn le, yn ol yr Archesgob Usher, yn
mhen 424 mlynedd 3 mis ac 8 niwrnod wedi
yr amser ag y sylfaenwyd hi gan Solomon

;

neu, yn ol Aberbinel, a rhai luddewon dysg-

edig ereill, yn mhen 430 mlynedd : ond dy-
wed Josephus 470 mlynedd 6 mis a 10 ni-

wrnod ar ol ei hadeiladu. Ac efe a grybwylla

hefyd, fel amgylchiad tra hynod, ddarfod i'r

ail deml gael ei Uosgi gan y Rhufeiniaid yn
yr un mis, ac ar yr un dydd o'r mis, ag y
llosgwyd hon gan y Caldeaid, ac, fel y dywed
rhai o'r rabbiniaid, pan yr oedd y Lefiaid yn
canu yr un geiriau, sef, ' Ac efe a dâl iddynt

eu hanwiredd, ac a'u tyr ymaith yn eu dryg-

ioni : yr Arglwydd ein Duw a'u tyr hwynt
ymaith,' Salm xciv. 23. Wrth oddef i'r deml
gael ei llosgi, mynai Duw ddangos leied a

ofala efe ara rwysg allanol ei addoliad, pan y
mae b^'wyd a grym crefydd yn cael eu hes-

gouluso ! Yr oedd y bobl yn ymddiried yn y
deml, fel ped amddiffynasai hòno hwynt yn eu
pechodau, Jer. vii. 4 ; ond gadawodd Dnw
iddynt trwy hyn wybod, wedi iddynt hwy ei

lialogi hi, na chaent hi ond noddfa celwydd.

A tný y brenin—yr hwn hefyd ond odid a

adeilàdwyd gan Solomon ; a noll dai Jeru-

salem—yn fychain a mawrion ; a losgodd efe

d thân—fel hyn darfu i'r Arglwydd 'olchi

budreddi merched Seion, a cbartbu gwaed Je-

rusalom o'i chanol hi, mewn ysbryd bam, %ç

mewn y»bryd lloaÿ/a,' Etay iv. 4.
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oedd gyda'r distain,a dorasant i lawr
furiau Jerusalem oddiamgylch.

11 A Nebuzaradan j distain a

ddyg ymaith y rhan arall o'r bobl

a adawsid yn y ddinas, a'r ífoadur-

iaid a giliasánt at frenin Babilon,

gyda gweddill y dyrfa.

12 Ac o dylodion y wlad y gad-
awodd y distain rai, yn winllanwyr,
ac yn arddwyr.

13 Y colofnau pres, hefyd, y rhai

oedd ynnh yr Arglwydd, a'r ystol-

ion, a'r môr pres, yr hwn oedd yn
nh yr Arglwydd, a ddrylliodd y
Caldeaid, a hwy a ddygasant eu
pres hwynt i Babilon.

14 Y crochanau hefyd, a'r rhaw-
iau, a'r saltringau, y llwyau, a'r

holl lestri pres, y rhai yr oeddid yn
gwasanaethu â hwynt, a ddygasant
hwy ymaith.

15 Y pedyll tân hefyd, a'í cawg-
iau, y rhai oedd o aur yn aur, a'r

rhai oedd o arian yn arian, a ddyg
y distain ymaith.

16 Y ddwy golofn, yr un môr, a'r

ystolion a wnelsai Solomon i d yr
Arglwydd ; nid oedd bwys ar bres
yr holl lestri hyn,

17 Tri chufydd ar bymtheg oedd
uchder y naill golofn, a chnap pres

Adn. 10. A dorasant i lawrfuriau Jeru-
talem oddiamgylch] I wneyd llwyr ddinystr
ar y ddinas, ac ar bob amddift'ynfa ag ydoedd
o'i haiugylch hi. Ymddengys oddiwrth hyn
nad oedd brenin Babilon yn bwriadu gwneyd
trefedigaeth iddo ei hun yn Jerusalem, ac am
hyny gorchymynodd ei throi yn lludw, fel

nyth wrthryfelwyr.

Adn. 11. Ÿ rhan arall o'r bobl a adawsid
yn y ddinas] Heb eu lladd gan y newyn, y
tân, na'r cleddyf; aWffoaduriaid—y rhai a
fibisant at Nebuzaradan yn awr, i'w rhoddi eu
hunain dan ei amddiíFyniad ef ; gyda gwedd-
ill y dyrfa—neu drigolion y wlad.

Adn. 12. Ac dylodion y wlad] Y rhai

oeddynt ond odid yn fusgrell ac afiach, heb fod

yn werth eu caethgludo
; y gadawodd y dis-

tain rai yn winllanwyr ac yn arddwyr—

i

gael eu cynaliaeth trwy rywbeth a allënt ei

vv-neuthur felly. Ond tybia rhai mai i drin y
gwinllanoedd a'r gerddi i'r Caldeaid y gad-
awyd hwynt ar ol, ychydig o ba rai a adawyd
yn y wlad, adn. 25.

Adn. 13—17- Y colofnau pres—a'rystol-
ion, a'r môr pres] Gwel ar 1 Bren. vii. 15

—

60 ; a ddrylliodd y Caldeaid—am eu bod yn
rhy fawr i'w cario yn gyfain ; a hwy a ddg-
asant eu pres hwynt i Babilon—fel y rliog-

fynegasid, Jer. xxvii. 21, 22.

Adn. 18. A'r distain a gymerth Seraiah]
Yr archofifeiriad ; a Sephaninhyr ail of«ir-

oedd arni ; ac uchder y cnap oedd
dri chufydd

; plethwaith hefyd, a
phomgranadau oedd ar y cnap o
amgylch, yn bres i gyd : ac felly
yr oedd yr ail golofn, âphlethwaith.

18 % A'r distain a gymerth Sera-
iah yr oíFeiriad penaf, a Zephaniah
yr ail ofifeiriad, a'r tri oeddyn cadw
y drws.

19 Ac o'r ddinas efe a gymerth
ystafellydd, yr hwn oedd ar y rhyf-
elwyr, a phumwr o'r rhai oedd yn
gweled wyneb y brenin, y rhai a
gafwyd yn y ddinas, ac ysgrifen-
ydd tywysog y llu, yr hwn oedd yn
byddino pobl y wlad ; a thriugein-
wr o bobl y wlad, y rhai a gafwyd
yn y ddinas.

20 A ]Srebuzaradan y distain a
gymerth y rhai hyn, ac a'u dyg at
frenin Babilon, i Riblah.

21 A brenin Babilon a'u tarawodd
hwynt, ac a'u lladdodd hwynt, yn
Riblah,ynngwladHamath. Fellyy
caethgludwyd Juda o'i wlad ei hun.
22 *" ^c am y bobl a adawsid yn
ngwladJuda, y rhai a adawsaiNebu-
chodonosor brenin Babilon, efe a
wnaeth yn swyddog arnynt hwy,
Gedaliah mab Ahicam, mab Saphan.

23 A phanglybu holl dywysogion

iad—yr hwn a alwai yr luddewon sagan, ac
a wnai waith yr archofFeiriad yn ei absenoldeb
ef, pen. xxiii. 4; a'r tri oedd yn cadw y
drws—sef rhyw d)i oífeiriad, canys y cyfryw
a ddalient y swydd hon yn wastadol.

Adn. 19. ^í- o'r ddinas efe a gymerth ys-
tafellydd] Y swyddog neu y tywysog ag oedd
ar y rhyfelwyr ; a phumwr o'r rhai oedd yn
gweled loyneb y brenin—y rhai oeddynt 'ya
wastad yn ei ymyl ef pa le bynag y byddái,
ac a oeddynt ei gynghorwyr mynwesol ef.

Seithwyr a ddywedir yn Jer. lii. 25 : dichon
mai J3uw/j9agymerwyd ar y cyntaf, ac i ddau
gael eu cymeryd wedi hyny. Ac ysgrifen-
ydd—neu gofiadur yr ystafellydd uchod. A
thriugeinwr o bobl y tclad—y rhai a ym-
guddiasent mewn rliyw le dirgel, ond a gan-
fyddwyd cyn i Nebuzaradan adael Jerusulem
Adn. 20. Ac a'u dyg at frenin Bahilon %

Riblah] Lle yr ocdd ele yn aros o hyd : gwel
ar adn. 6.

Adn. 21. A brenin Babilon a'u tarawodd
htcynt] A orchymynodd iddynt gael en rhoddi
oll i farwolaeth, fel pleidwyr Zedeciah, a'r

rhai a fuasent flaenaf yn y gwrthryfel.

Adn. 22. Ac am y bubL a adawsid yn
ngtolad Juda] Yn wiullanwyr ac vn aréd-
wyr, adn. 12 ; efe a ìcnaeth yn swyddog ar-
nynt hwy Gedaliah—dyn da a c!)vfiawn, a
chyfailli'r proflFwyd Jeremia, Jer. xxvi.24. Nid
oedd «fyD/r«ntnaraynt, «ithr math'oa/ oí'/ír icr,
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y lluoedd, hAvyiit-hwy a'u gwr,
wneuthur o frenin Babilon G-edaliah

yn swyddog, hwy a ddaethaiit at

(xedaliah i Mispah, sef Ismael mab
ìíethaniah, a Johanan mab Carcah,
a Seraiah mab Tanhumeth y Neto-
phathiad, a Jaazaniah mab Maach-
athiad, hwynt a'u gwr.

24 A Gedaliah a dyngodd wrth-
ynt hwy, ac wrth eu gwr, ac a ddy-
wedodd wrthynt, Nac oinwch fod
yn weision i'r Caldeaid : trigwch
yn y tir, a gwasanaethwch frenin

Babilon, a bydd da i chwi.

25 Ac yn y seithfed mis y daeth
Ismael mab Nethaniah, mab Elisa-

ma o'r had brenhinol, a dengwr
g3^dag ef, a hwy adarawsant Geda-
iiah, fel y bu efe farw ; tarawsant

Adn. 23. A plian glyhu hoU dyicysogiony
Uuoedd] Y rliai a ddiangasent pan ddaliwyd
Zedeciah, adn. 4, 5 ; wneuthur ofrenin Ba-
biLon Gedaliah yn swyddog—.yr hwn oedd

un honynt eu hunain, ac f'elly tbd petliau yn
edr}ch yn ííafriol ; hwy a ddaethant at Gedal-
'iah i Mispah—lle yn llwytli Beajamin, odd-

eutu 8 milldir i'r gogledd-orlleMÌn o Jeru-

.salem ; hwynlducy a'ugwr—nid i ymnoddi
dan ei gysgod ef, eithr i'w ladd ef, a'r rhai

oedd gydag ef, adn. 25.

Adn. 21. A GedaUah a dyngodd wrthynt
hwy\ A sicrhaodd iddynt trwy Iw difrifol, na

fyddai raid iddyntofni dim niwed mwyach, os

byddai iddjnt drigo yn y wlad, a bod yn weis-

ion íFyddlou i freniu Babilon. Gallai Gedaliah

dyugu fel hyn, am i frenin Babiìon addaw
felly wrtho ond odid ar ei osodiad ef yn swydd-
og ; ac yr oedd Duw wedi addaw yr un peth

trwy y proffwyd, Jer. xlii. 7—12.

Adn. 25. Ac yn y seithfed mis\ Yr hyn
oedd yn nihen oddeutu dau fis ar ol dinystr

Jerusalem, adn, 8 ; y daeth Jsmael—yr hwn
oedd o'r had brenhinol, ac a genfigonai wrth

ddyrchafiad Gedaliah, a chyllwr dedwydd y
bübl dano ef; a dengwr gydag ef—sef deg o

gadbeniaid nea swyddogion, dan bob un o ba

rai yroeddanirai filwyr; a hwy a darawsant
Gedaiiah fel y bu efe farw—a hyny mewn
gwledda wnaethai efe iddynt, Jer. xli. 1, &c.

;

taraiüsant hefyd.yr luddewon à'r CaUleaid

—y rhai oeddynt yno gydag ef : yr laddew-
on, am ou bod yn gyfeilliou i Gedaliah ; a'r

CaUleaid, am eu bod yn elynion y genedl yn
gyfiredinol. Cawn hanes helaethach am hyn
yn Jer. xl., xli., llo y darllenwn i Gedaliah

gaol rhybydd o'r fradwriaeth hon yn ei erbyn ;

ond, fel dynion da ereiU, y rhai sydd yn gy-
ífredin heb ddim di'wgdybiaeth ynddynt, ain

iiad oes ynddynt hwy fwjiad i niweidio ereili,

ni cliredai efc yr hyu addywedid wrtho.

Adn. 2G. A'r hoU bohi ofychan hydfawr]
Yn rnysg pn rai yr oodd niorched Zedeciah y
\)renin, y rnai aymddiricilasid i ofal Gedalioh,

ac hefvd Jerenna v proffwvd, a Baiuch, Jer.
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hefyd yr luddewon a'r Caldeaid
oedd gydag ef yn Mispah.

26 A'r holl bobl o fychan hyd
fawr, a thywysogion y lluoedd, a
gyfodasant ac a ddaethant i'r Aifft

:

canys yr oeddynt yn ofni y Calde-
aid.

27 ^ Ac yn y ddwyfed üwyddyn
ar bymtheg ar hugain o gaethiwed
Joacin breiiin Juda, yn y deuddeg-
fed mis, ar y seithfcd dydd ar hug-
ain o'r niis, Efil-merodach breniu
Babilon, (yn y Üwj^ddyn yr aeth efe

yn frenin,) a ddyrchafodd ben Jo-
acin brenin Juda o'r carchardy.

28 Ac efe a ddywedodd yn dêg
wrtho, ac a osododd ei gadair ef
goruwch cadeiriau y brenhinoedd
oedd gydag ef yn Babilon.

xli. 16, a xliii. 6 ; a gyfodasant ac a ddaeth-
ant i'r Aifft—yr hyn oedd yn hollol groes i

ewyllys a gorchyrayn Duw, fel y gwelwn ya
Jer. xlii. 7—22 ; canys yr oeddynt yn ofni y
Caldeaid—am i Ismael ladd Gedaliah, yr hwn
a osodwyd gan frenin Babilon yn swyddog ar

y bübl, a Iladd llawer o'r Caldeaid hefyd, adn.

25. Fel hyn y cafodd y -wlad boblog a ffrwyth-

lon hon ei gwneyd yn ddisathr, trwy i'r rhan
fwyaf o'r trigolion gael eu caethgludo i Babil-

on, ac i ran o'r rhai a adewsid yn y wlad gael

eu lladd gyda Gedaliah, ac i'r gweddill ftbi i'r

Aifft ; ac felly gadawyd hi i'w Uenwi â drain

a mieri, ac i fod yn drigfa dreigiau ! Gwel ar

Jer. xl—xlv.

Adn. 27. Ac yn y ddwyfed flwyddyn ar
hymthegar hugain gaethiwed Joacin] Neu
yn mhen cynifer a hyny o flynyddoedd ar ol

ei gaethgludo ef i Babilon, pen. xxiv. 15 ; ac

felly rhaid ei fod ef yn awr oddeutu 55
mlwydd oed, a hanner y 70 mlynedd o gaeth-

iwed wedi myned heibio. EfiL-mcrodach
hreniìi BabiLon—canys yroedd Nebuchodon-
osor ei dad et newydd farw, ac yntau wedi dy-

fod i'r orsedd yn ei le ef ; a ddyrchafodd ben
Joacin brejíin Juda o'r carchardy—hyny yw,
nid yn unig rhyddhaodd ef o'i garchar, ond
dyrchafodd ef i barch ac anrhydedd : gwel ar

Gen. xl. 13. Dywedir yma i hyn gael ei

wneuthur ar y 27ain o'r deuddegfed mis; eithr

y 25ain addywedir Jer. lii. ol. Gellir cysoni

y ddau le trwy feddwl i'r gorchymyn i rydd-
hau Joacin gael ei gyhoeddi ar y 25ain, a'i

gyfiawni ar y 27ain, íel y dywedir ynia. Dy-
wed yr luddowon ddarfod i Nebuchodono.sor,

ar ol cael ei adferu o'i wallgofrwydd, (gwel

Dan. iv. 32, 33,) garcharu ei fab Êfil-merod-

ach am ryw gamlywodraeth a wnaethai efe yn
amser anhwyldeb ci dad ; ac yn y caichar

iddo ddylbd yn gydnabyddiis a chyfeillgar à
Joacin brenin Juda; a chyn gynted ag y
daoth of i'r orsedd ar ol marw ei dad, iddo gof-

io aui ei gydgarcharor brenhinol, a'i ryddhau
of fel y dywedir yma.

Adn. 28. Ac rfe a ddywedodd yn dêg
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29 Ac efe a newidiodd ei gar- 1 30 A'i ran ef oficíá ran fcunyddiol,

cliar-wisg ef: ac efe a fwytaodd fwyd
j

a roddid iddo gan y bi-enin, dogn
yn wastadol ger ei fron ef holl dydd yn ei ddydd, lioll ddyddiau ei

ddyddiau ei einioes. einioes ef.

v:rthó\ Gan ymddyddan yn gyfeiUgar ûg ef,

nid fel gelyn wedi ei ddarostwng, ond fel ei

gyfaiU a'i gydradd ; ac a osododd ei gadair
tj' goruiccìi cadciriau y brenhinoedd oedd
gydug ef yn Babilon—liyny yw, cafodd eist-

odd wrtb y bwrdd yn nes at y breniu na neb

o'i westeiou brenhinol ereill.

Adn. 29. Ac efe a neiuidiodd ei garchar-

U'isg ef] Gan roddi iddo wisg frenhiuol yn ei

Ue ; ac efe afwytaoddfwyd yn wastadolger

eifron ef—ar yr un bwrdd a brenin Babiion.

Adn. 30. AH ran ef oedd ranfeunyddioL]
Nid am fis, neu dyuihor penodol, fel y breu-

binoedd ereiU ag oeddynt gydag ef ar yniwel-

iad, adn. 28 ; ond ' lluniaeth gwastadol hyd
ddydd ei farwolaeth,' Jer. lii. 34 ; dogn dydd

yn ei ddydd—gymaint ag a allai et ei fwyta

bob dydd,/el^yr oedd y dydd yn d} fod ; iioll

ddyddiau' ei einioes e/—cyhyd ag y bu Eül.

merodach byw. Dywedir i Etil-merodach

gael ei ladd trwy fradwriaWh yn mhen oddeu-

tu dwy flynedd wedi hyn ; a meddylir i Jo-

acin, 'yr hwn oedd y pryd hyny oddeutu 57
mlwydd oed, syrthio gyda'i gyfaill a'i noddwr.

Fel hyn y terfyn»dd brenhiuiaeth a gwladwr-

iaeth *JuD.\, o herwydd eu pechodau dychryn-

Uyd a digyíîtìlyb yn erbyn Breuin y nefoedd,

ar ol bod ýn sefyll am oddeutu 46'S o flynydd-

oedd er pan ddechreuodd Daíydd deyrnasu,

388 er pan tnciliodd y deg llwyth oddiwrthi,

a 134 er pan gaet'ugludwyd hwynt i Assyiia.

Cvnierodd hvn le 0..B. 3416, C. c. 588.

LLYFR CYNTAF

Y CRONICL.
Tk oedd y ddau lyfr hyn yn cael eu hystyried gynt fel un, yr hwn a elwid gan yr hen Hebre-

aid Dibrey Ilàiyamim, ' Geiriau y Dyddiau,' hyny yw, Dyddlyfrau y brenhinoedd. Y
Lxx a'u galwant Faraleipomenôn, ' Pethau wedi eu gadael allan,' gan eu hystyried fel

Attodiad i lyfrau hanesiol eroiU yr Hen Destaraent : ac, yn wir, ni a gawn yuddynt lawer

o bethau na chrybwyllir yn y llyfrau ereill, er fod yuddynt lawer o'r un petliau. Yr euw
Cronicl a ddeìUÍa oddiwrtb chronica y Roeg, oddiwrth chronos, ' amser,' hyny yw, Ilanes

yr Amseroedd. Ymddengys eu bod wedi cael eu hysgrifenu ar ol y caethiwed, gan y sonir

ynddvnt am adferiad yr luddewon gan Cyrus Fawr, brenin Persia : cydmliarer yr adnodau
ôlaf yn ail Iyfr y Cronicl à dechre llyfr Ezra.—Nid yw yn eglur pwy a gasglodd y liyfrau

hyn ; ond priodoiir hwynt yn gyftredin i Ezra, yr hwn agynorthwyid fe allai gan Haggai a

Zechariah, os uid gan Nehemiah hefyd. Nid ydym i feddwl mai y llyfrau hyn yw cronicl-

au brenhinoedd Israel a Juda, y rhai y cyfeirir atynt mor fynych yn Ilyfrau hanesiol yr

Uen Destament
;
(gwel ar 1 Bren. xiv. 19, 29 ;) canys y mae y rhai liyny wedi eu colli bell-

ach er's Ilawer o oesoedd : ond gall y rhai liyn fod wedi eu casglu mewn rhan o'r rhai hyny,

dan ddwyfol ysbrydoliaeth, yn gystal ag o ysgi'ifeniadau y prottydi Semaiah, Ido, Jehu,

Natban, Esay, ac ereill. Y mae yn sicr mai nid amcan awdwr y Uyfrau hyn oedd ysgrifeau

hanesiaeth lawn a rheolaidd, eitiir math o attodiad, fely sylwyd, i'r llyfrau ereill ; acfelly^y

mae efe weithiau yn celu bei?-u siiint Duw ac ereill. Nid yw yn son dim am odineb Da-
fydd, llosgach Amnon, gwrtln-yfel Absalora, nac eilunaddoliaeth Solonion. Wrth son am
wahaniaeth yr enwau a'r rhifau a geir yn y llyfrau hyn, sylwa Calraet yn ddoeth, nad yv,-

ryfedd fod llyfrau a aethant trwy gynifer o ddwylaw, ara gynifer o oesoedd, wedi dyoddef
peth cyfnewidiad mewn enwau, amseriadau, rhifedi, &c. Mewn ailunau o Iyfrau mor hen,

ac wedi eu liysgrifenu mewn iaith mor anadnabyddus, a'u hadysgrifenu mor fynych, a'u

cyfieithu i gynifer o ieithoedd o oes i ofs, gallwn yn ddiau synu fod ynddynt cyn Ueied o

gamgymeriadau, yn hytrach na bod ynddynt rai.—Y mae yr awdwr yn dechreu y Ilyfrau

hyn gydag achyddiaetii o Adda hyd ei amser ei hun, yr hyn ni wnaed o'r blaeu yn hollol

fel hyn mewn un o Iyfrau yr ysgrythyr, ond a oedd yn awr yn angenrheidiol i'r dyben i gadw
yn mhlith y llwythau a'r teuluoedd y gwahaniaeth hwnw ag ydoedd mewn perygl o gael ei

golli trwy gaethgludiad y Ilwythau ; ac fel y gallai y gvíahanol deuluoedd, ar eu dychwel-
iad o Babilon, adfeddianu eu hetifeddiaethan eu iiunain ; ac fel y byddai i addoliad Duw
gael ei ddwyn yn mlaen, fel cynt, gan bersouau cyfreithlon ; ac i amlygu, mewn amser dy •

fodol, fod y Messia wedi deilliaw o'r llwyth a'r teulu a ragfynegasid gan y proft'wydi, yr hyn
a gadarnhäai ei ddwyfol anfoniad a'i awdurdod ef. A'r achyddiaeth a geir yn y llyfr hwn,
pa un a ysgrifenwyd ar ol y caethiwed Babilonaidd, yw yr unig arddanghosiad Ilawn ac eglur

«g sydd genym, na ddarfu i'r adfydau a'r cymysgeddau a ddisgynasant ar yr luddewon y pryd
hyn ddiweddu mewn Uwyr ddinystr o'u coflyfrau tealuaidd. Eithr yn a'wr, ar oli'r Messia
íjdyfod, er mwvn vr hwn vn benaf y cedwid y coflvfrau bvn, collodd vr luddewòn eu holl'573
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achyddiaethau, hyd yn nod Uinach yr offeiriaid, fel nas gall neb trwy yr hoU fyd brofi ei fod

ef o d Aaron.—Y mae llyfrau y Cronicl wedi cael eu hesgeuluso yn ormodol gan lawer o

ddarllenwyr, y rhai a dybiant yn ddisail na chynwysant nemawr heblaw yr hyn a goffawyd

eisioes yn llyfrau Samuel a'r Brenhinoedd. Ond y mae yn bur amlwg, fel y sylwa St.

Jerome, fod y llyfrau hyn yn cynwys amrai bethau o bwys mawr tuag at egluro rhanau

ereiU o'r ysgrythyr. Ymddengys, modd bynag, eu bod wedi eu bwriadu yn benaf fel tal-

fyriad o hanes brenhiniaeth Juda, fel y naae llyfrau y Brenhinoedd o ddwy frenhiniaeth

Isiael a Juda yn nghyd. Olyniad Uinach JJafydd, yn enwedig, yw prif bwnc yr hanesiaeth

yma. Y mae llyfr cyntaf y Cronicl yn cynwys, (1) Casgliad o achau o Adda hyd Dafydd,

gydag amrai hanesion yn gymysg, pen. i—ix. (2) Hanes trosglwyddiad y frenhiniaeth

oddiwrth Saul i Dafydd, a theyrnasiad Dafydd,pen. x—xxi. (3) Hanes sefydliad achosioa

eglwysig gan Dafydd, a'i barotoadau i adeiladu y deml, a'i farwolaeth, pen. xxii—xxix.

Felly y mae y líyfr hwn yn cynwys math o hanesiaeth achyddol o greadigaeth Adda hyd
farwolaeth Dafydd, yspaid o 2989 o flynyddau.

PENNOD I.

A DDA, Seth, Enos,
^^ 2 Cenan, Mahalaleel, Jered,

3 Enoch, Methuselah, Lamech,
4 Noah, Sem, Cam, a Japheth.
6 ^ Meibion Japheth; Gomer, a

Magog, a Madai, a Jafan, aThubal,
a Mesech, a Thiras.

6 A meibion Gomer ; Aschenaz,
a Riphath, a Thogarmah.
7 A meibion Jafan ; Elisah, a

Tharsis, Cittim, a Dodanim.
8 ^[ Meibion Ham ; Cus, a Mis-

raim, Put, a Chanaan.
9 A meibion Cus ; Seba, a Hafil-

ah, a Sabta, a Eaamah, a Sabtecha :

a Seba, a Dedan, meibion E-aamah.

10 A Chus a genhedlodd Nimrod:
hwn a ddechreuodd fod yn gadarn
ar y ddaear.

11 A Misraim a genhedlodd Lu-
dim, ac Anamim, a Lehabim, a

Naphtuhim,
12 Pathrusim hefyd, a Chaslu-

him, (y rhai y daeth y Philistiaid

allan o honynt,) a Chaphtorim.
13 A Chanaan a genhedlodd Si-

don 61 gyntafanedig, a Heth,

PEN. I. Adn. 1—4. Adda, Seíh, Enos, ^c]
Hyny yw, Adda oedd tad Seth, a Seth oedd

tad Énos, ac felly yn mlaen liyd feibion Noa.

Er mwyn byrdra, nichrybwyllayrawdwrddim
ond yr enwau, gan y gellid yn hawdd ddeall

fod y naiU yn dad i'r Uall o'r llyfrau ereill,

megys Gen. iv. 25, 26, a v. 3, 7, &c. Ni sonir

dim yma am Cain nac Abel, na neb arall o

feibion Adda, ain mai amcan yr ysgrifenydd

santaidd oedd rhoddi rhestr o'r natrieirch

mewn un linell o Adda hyd Noa. Nid yw yr

hanesiaeth ysgrytliyrol yn gyftredin wedi ei

bwriadu fel hanes y 6//c/, cithr yn hytradi fel

hanes yr eglwys, a'i chysylltiad à CiiiusT, yr

hwn a addawyd fel had y wraig.

Adn. 5. Meibion Japheth] Y mae yr hanes-

ydd yma, gan ailadrodd yr hanes a gawsom

o'r blaen am boblogiad y ddaear gan feibion
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14 Y Jebusiad hefyd, a'r Amor-
iad, a'r Girgasiad,

15 A'r Hefìad, a'r Arciad, a'r

Siniad,
16 A'r Arfadiad, a'r Semariad,

a'r Hamathiad.
17 •{[ Meibion Sem ; Elam, ao

Assur, ac Arphachsad, a Lud, ac
Aram, ac Us, a Hul, a Gether, a
Mesech.

18 Ac Arphachsad a genhedlodd
Selah, a Selah a genhedlodd Eber.

19 Ac i Eber y ganwyd dau o
feibion : enw y naiU ydoedd Peleg,
(o herwydd mai yn ei ddyddiau ef y
rhanwyd y ddaear,) acenweifrawd
oedd Joctan.

20 A Joctan a genhedlodd Almo-
dad, a Seleph, a Hazarmafeth, a
Jerah,

21 Hadoram hefyd, ac Usal, a
Diclah,

22 Ac Ebal, ac Abimael, a Seba,
23 Ophir hefyd, a Hafilah, a Jo-

bab. Y rhai hyn oll oedd feibion

Joctan,
24 ^ Sem, Arphachsad, Selah,

25 Eber, Peleg, Reu,

Noa, Gen. x., yn dechreu gyda'r rhai ag oedd-

ynt estroniaid i'r eglwys, sef meibion Japheth,

à'r rhai nid oedd gan yr luddewon ddim cy-

weithas. Y mae Tarffiím lÌABni Joseph, neu
ei Alleiriad Caldeaidd ef o ddau lyfr y Cron-

icl, yr hwn a ysgrifenwyd o. c. 400, ac at vr

hwn y cyfeirir o hyn allan trwy y lythyren í'.,

yn chwanegu ar ol yr enw Tiras, yn niwedd
yr adnod hon, ' Ac enw eu gwledydd oodd

Affrica, yr Alniaen, Modia, Macedonia, Bith-

ynia, Mopsia, a Thrace.'

Adn. G. A nieibion Gomer] *Ac enw eu
gwledydd ocdd Asia, Persia, a Barbary.'

—

T.

Adn. 7. Meibion Jafan] Gwel ar Gen. x. 4.

Adn. 8—13. Meibion Cam] Gwel ar Gen.

X. 6—14.
Adn. 14—16. Y Jebusiaid, é^c.] Y rhai

hjn oeddynt enwau pobloedd neu genhedloedd
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26 Serug, Nachor, Terali,

27 Abram, hwnw yiü Abraham.
28 Meibion Abraham ; Isaac, ac

Ismael.
29 % Dyma en cenhedlaethau

hwynt: cyntafanedig Ismael oedd
Nebaioth, yna Cedar, ac Adbeel, a

Mibsam,
30 Misma, a Dumah, Massa, Ha-

dad, a Thema.
31 Jetur, ISTaphis, a Chedemah.

Dyma feibion Ismael.

32 ^ A meibion Ceturah, gor-

dderch-wraig Abraham: hi a ym-
ddyg Zimran, a Jocsan, a Medan, a

Midian, ac Isbac, a Suah. A meib-
ian Jocsan ; Seba, a Dedan.

33 A meibion Midian ; Ephah, ac

Epher, a Henoch, ac Abida, ac El-

daah : y rhai hyn oll oedd feibion

Ceturah.
34 ^ Ac Abraham a genhedlodd

Isaac. Meibion Isaac, Esau ac Is-

rael.

35 Meibion Esau ; Eliphaz, Reu-
el, a Jeus, a Jaalam, a Chorah.

36 Meibion Eliphaz ; Teman, ac

Omar, Zephi, a Gatam, Cenaz, a

Thimna, ac A.malec.

37 Meibion Reuel ; Nahath, Zer-
ah, Samah, a Mizzah.

38 A meibion Seir ; Lotan, a So-
bal, a Sibeon, ac Anah, a Dison, ac

Eser, a Disan.

39 A meibion Lotan ; Hori, a
Homam : a chwaer Lotan oedd
Timna.
40 Meibion Sobal ; Alian, a Ma-

nahath, ac Ebal, Sephi, ac Onam.
A meibion Zibeon; Aiah, acAnah.

41 Meibion Anah ; Dison. A
meibion Dison ; Amram, ac Esban,

yn hytrach na phersonau, Gen. x. 16—18.

Diflanasant wedi hyn, neu cymysgasant âg
ereiU trwy briodasau, yr hyn yw y rheswm na
chrybwylíir am danynt mwyach dan yr enw-
au hyn.
Adn. 17—23. Meibion Sem] Gwel ar Gen.

X, 21—31.

Adn. 24—27- Sem] ' Yr ofFeiriad mawr.'

—

T. Ar ol rhoddi bras-hanes am boblogaeth y
ddaear, y mae yr hanesydd santaidd yn troi

yma i roddi hanes fanylach am achau Sem,
oddiwrth yr hwn y disgynodd yr luddewon.
Adn. 28—31. Meibion Abraham] Cyfeirir

bellach yn unig at hiliogaeth Abraham o bob
llinach. Nid ydym i feddwl fod pawb ond
hwy wedi eu tori ymaith oddiwrth ffafr Dnw:
na, diamau y bydd i luoedd o bob cenedl gael

•a dwyn i'r n«f, j rhai y coir eu henwau yn

ac Ithran, a Cheran.
42 Meibion Ezer ; Bilhan, a Zaf-

an, a Jacan. Meibion Dison ; Us,
ac Aran.
43 ^ Dyma hefyd y brenhinoedd

a deyrnasasant yn nhir Edom, cyn
teyrnasu o frenin ar feibion Israel

;

Bela mab Beor : ac enw ei ddinas
ef oedd Dinhabah.
44 A phan fu farw Bela, y teyrn-

asodd yn ei le ef Jobab raab Zerah,
o Bosrah.
45 A phan fu farw Jobab, Husam

o wlad y Temaniaid a deyrnasodd
yn ei le ef.

46 A phan fu farw Husam, yn ei

le efy teyrnasoddHadadmab Bedad,
yr hwn a darawoddMidianynmacs
Moab : ac enw ei ddinas ef ydoedd
Afith.

47 A phan fu farw Hadad, y teyrn-
asoddyneile ef SamlahoMasrecah.

48 A phan fu farw Samlah, Saul
o Reboboth wrth yr afon a deyrn-
asodd yn ei le ef.

49 A phan fu farw Saul, y teyrn-
asodd yn ei le ef Baalhanan mab
Achbor.
50A bu farw Baalhanan, a theyrn-

asodd yn ei le ef Hadad : ac enw ei

ddinas ef oedd Pai ; ac enw ei wraig
efMehetabel, merch Matred, merch
Mezahab.

51 ^ Abufarw Hadad. Aduciaid
Edom oedd; duc Timnah, duo
Aliah, duc Jetheth,
52 Duc Aholibamah, duc Elah,

duc Pinon,
53 Duc Cenaz, duc Teman, duc

Mibzar,
54 Duc Magdiel, duc Iram. Dyma

dduciaid Edom.

llyfr y bywyd, er nad ydynt yn ysgrifenedig
yn Uyfr yr eglwys.

Adn. 32, 33. Meibion Cetura, gordderch-
toraig Abraham] Gwel ar Gen. ixv. 1, &c.

Adn. 34, 35. Meibion Isaac, Esau, ac Is-
rael] Y mae yr adroddiad hwn yn dangos mor
ffyddlon y cyflawnodd Duw yr enw a roddodd
efe i Abraham, 'tad llawer o genhedloedd,*
Gen. xvii. 5.

Adn. 36. A Thimna] Cawn hanes am
Timna arall, gordderch-wraig Elipbas, Gen.
xxxvi. 12; eithr hwn ydoedd \in o'i feibion
ef, trwy fod yr un enwau yn cael eu rhoddi i

wrywod a benywod yn fynych yn yr Hebraew,
ac mewn rhai ieìthoedd ereill.

Adn. 37. Meibion Reuel] Gwel ar Gen.
xixvi. 13, 14.

Adn. 88—50. Meibion Seir] Nid Ei»»
675
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PE™0D. II.

T\YMA feibion Israel ; Eeuben, Si-

-^^ meon, Lefi, a Judah, Issachar, a

Z:il")ulon,

2 Dan, Joseph, aBenjamin, Naph-
tali, Gad, ac Aser.

3 ^ Meibion Judah ; Er ac Onan,

a Selah. Y tri hyn aanwyd iddo ef

o ferch Sua y Canaanees. Ond Er,

cyntafanedig Judah, ydoedd ddryg-

Ì07ÌUS yn ngohvg yr Arglwydd, ac

efe a'i lladdodd ef.

4 A Thamar ei waudd efaymddyg
iddo Phares, a Zerah. HoU feibion

Jndah oedd bnmp.
5 Meiüion Phares ; Hesron a

Hamul.
6 A meibion Zerah ; Zimri, ac

Ethan, aHeman, a Chalcol, a Dara
;

hwynt oll oedd bump.
7 A mcibion Carmi ; Achar, yr

hwn a íìinodd Israel, ac a wnaeth
gamwedd oblegid y diofryd-beth.

8 A meibion Ethan ; Azariah.

9 A meibio7i Hesron, y rhai a an-

wyd iddo ef ; J&ranieel, a Ram, a

Chelubai.
10 A Eam a genhedlodd Ammi-

nadab ; ac Amminadab a genhedl-

oddNason, penaeth meibion Judah.

11 A Nason a genhedlodd Salma;

a Salma a genhedlodd Boaz
;

oerld y Seir hwn, nac un o'i hiliogaeth ef,

eithr arglwydd cynteíìg y wlad, oddiwrth yr

hwn y cafodd hi ei henw : gwel ar Gen. xxxvi.

20, &r.

Adn. .51— .54. A duciaid Edom, Sçc'] Gwel

ar Gen. xxxvi. 1.5, &c. Y mae cryn wahan-

iaeth rhwng rhai o'r enwau hyn a'r rhai a geir

yn Genesis : y mae tri neu bedwar a ysgrif-

ènwyd â vau yno, yn cael eu hysgrifenu â

yoá yma; a gaíl fod y cynaniad wedi newid,

fel V mae yn arferol mewn ieithoedd ereill.

Yr ýdyra ni yn y dyddiau hyn yn ysgrifenu

llawer o enwau yn dra gwahanol i'r hyn a

wneid 200 o flynyddoedd yn ol : gwel Henry.

PEN. lí. Adn. 1, 2. Dymafeibion Israel\

Neu feibion Jacob : gwel ar Gen. xxix. 32

—

.35, a XXX. .5—24, a xxxv. 18—26.

Adn. 3, 4. Meibion Juda] Er mai pedwor-

ydd mab Jacob oedd .Juda, cto enwirefa'i

hiliogaeth yn mlacnaf, am mai yn y llwyth

hwn yr oedd y frenhiniaeth i fod, ac mai o

hono ef yr oedd y Messia i hànu. Er, ac

Onan, a /a—gwel ar Gen. xxxviii. 3, &c.

Ajn. 5—9. Meibinn Phares, Sçc^ Deisyfir

i'r darllonydd droi i'r manau ag y cyfeirir at-

ynt ar ymyl dalenau ei Feibl, i gael eglurha<l

âr y personau a enwir yn y ponnodau hyn, yn

nghyda'u hanes, yn Ile chwyddo y sylwadau

bvn vn ormodol, vn enwedig gan na allni

'
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12 A Boaz a genhedlodd Obed

;

ac Obeda genhcdlodd Jcsse
;

13 ^ A Jesse a genhedlodd ei

gyntafanedig Eliab, ac Abinadab
yn ail, a Simma yn drydydd,

14 ISTethaneel yn bedwerydd, Ra-
dai yn bummed,

15 Osem yn chweched, Dafydd
yn seithfed :

16 A'u chwiorydd hwynt oedd
Serfiah,ac Abigail. A meibion Ser-
fiah; Abisai, a Joab, ac Asahel ; tri.

17 Ac Abigail a ymddyg Amasa.
A thad Amasa oedd Jether yr Is-

maeliad.
18 ^ A Chaleb mab Hesron a en-

nillodd hlant o Azubah ei wraig, ac
o Jerioth ; a dyma ei meibion hi

;

Jeser, Sobab, ac Ardon.
19 A phan fu farw Azubah, Caleb

a gymerth iddo Ephrath,a hi aym-
ddyg iddo Hur.

20 A Hur a genhedlodd Uri, ac
Uri a genhedlodd Besaleel.

21 ^ Ac wedi hyny yr aeth Hes-
ron i mewn at ferch Machir, tad
Gilead, ac efe a'i priododd hi pan
ydoedd fab triugain mlwydd ; a
hi a ddyg iddo Segub.

22 A Segub a genhedlodd Jair

:

ac yr oedd iddo ef dair ar hugain o
ddinasoedd yn ngwlad G-ilead.

hyny fod o ryw fudd mawr i'r darllenwyr
c}flredin.

Adn. 10—12. Ram] Yr hwn a elwir Aram

:

gwel ar Mat. i. 4, 5.

Adn. 13—15. A Jes.'^e a genhedlodd ei

gyntafancdifj Eiiab] Yn pen. xxvii. 18,

gelwir hwn Elihu ; os nad oedd hwnw yn fab

arall i Jesse, fel y tybia rhai, yr hwn ni enwir
mown un lle arall ; a gwnai hyny y rhif yn
wyth, fel y dywedir yn 1 Sani xvi. 10, a xvii.

12. Dafydd yn seithfed—Dafydd yn ddiau
oedd yr ieuangaf o feibion Jesse, 1 Sam. xvi.

1 1 ; ac os darfu i un o honynt farw yn fuan

ar ol yr amser ag y dywedid eu bod yn wyth,
byddai i Dafydtl yn naturiol gael ei gyfrif fel

y seithfed.

Adn. 16, 17- Scrftah ac Abigail] Gwel ar

2 Sam. xvii. 25.

Adn. 18. A enniUodd blant o Azubah ci

wraig, ac o Jerioih] Tybir yn gyflrcdin fod

y gyntaf yn wraig briodol i Caleb, a'r ail yn
orddorch-wraig iddo.

Adn. 19. Caleb a gymerth iddo Ephrath]
Dywed rhai o'r luddewon mai Miriam, chwaer
Moses, ocdd hon ; ond dywed oreiU mai Hur,
ei mab hi, oedd gr Miriam.

Adn. 20. Bcsaleel] Ycelfyddydwr cywrain

hwnw yn ngwaith y tabernarl, Exod. xxxi. 2.

Adn. 21—2.3. Tnd Gilead] Nyni a ddysg-

wn oddiwrth Num. xxvi. 2Í), lod Gilead yn
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23 Ac efe a ennillodd. Geser, ac
Aram, a thref\'dd Jair oddiarnynt,
a Chenath a'i phentrefydd, sef tri-

ugain o ddinasoedd. Y rhai hyn
oU oedd eiddo meibion Machir tad
Gilead.
24 Ac ar ol marw Hesron o fewn

Caleb-ephrata, Abiah gwraig Hes-
ron aymddyg iddo Asur, tad Tecoa.

25 ^ A meibion Jerameel cyntaf-

anedig Hesron oedd, Ram yr hynaf,
Bunah, ac Oren ac Osem, ac Ahiah.

26 A gwraig arall ydoedd i Jer-

ameel, a'i henw Atarah: hon oedd
fam Onam.

27 A meibion Ram cyntafanedig
Jerameel oedd, Maas, a Jamin, ac
Ecer.

28 A meibion Onam oedd, Sam-
mai, a Jada. A meibion Sammai

;

Nadab, ac Abisur.
29 Ac enw gwraig Abisur oedd

Abihail : a hi a ymddyg iddo Aban,
a Molid.

30 A meibion ITadab ; Seled, ac

Appaim. A bu farw Seled yn ddi-

blaut,

31 A meibion Appaim; Isi. A
meibion Isi; Sesan. A meibion
Sesan ; Alai.

32 A meibion Jada brawd Sam-
mai ; Jether, a Jonathan. A bu
farw Jether yn ddiblant.

33 A meibion Jonathan ; Peleth,

a Zaza. Y rhai hyn oedd feibion

Jerameel.
34 % Ac nid oedd i Sesan feibion,

fab i Machir ; ond tybia rhai fod y gair tad
yma, fel mewn amrai leoedd ereill, yn ar-

wyddo tyicysog gwlad Gilead.

Adn. 24. Cäleh-ephrata] Yr un a Bethle-

hem, fel y tybia rhai.

Adn. 25—30. A meibion Jerameél^ êçc.\

Gwel ar ada. 5.

Adn. 31—33. A meibion Appaim, Isi] Y
mae y rhif lluosog yn cael ei arfer yn fynych
yn yr ysgrythyrau pan na byddo ond U7i mab
neu ferch yn cael ei enwi, megys yma ; a'r

rheswm am hyny yw, fod hoU hiliogaeth y tad

yn hànu trwy yr un hwnw. A meibion Sesan,

Alai—neu ferch Sesan oedd Alai ; canys y
mae yn eglur oddiwrth adn. 34, 35, mai merch,
ac nid mab, oedd yr Alai hon.

Adn. 34, 35. Ac i Sesan yr oedd gwas o

Aifjftiad] I'r hwn, gan ei fod yn broselyt i'r

grefydd Ìuddewig, ac yn was da a flFyddlon, y
rhoddodd ei feistr iddo yn gyntaf ei ryddid, ac

yna ei ferch yn wraig.

Adn. 36—41. Ac Attai a genhedlodd Na-
than, ^c] Dywed yr luddewon fod yr hoU
reetr hon yn cael ei dodi i lawr er mwyn Is-

4 A

ond merched : ac i Sesan yr oedd
gwas o AiJÖTtiad, a'i enw Jarha.

35 A Sesan a roddodd ei ferch yn
wraig i Jarha ei was. A hi a ym-
ddyg iddo Attai.

36 Ac Attai a genhedloddNathan,
a Nathan a genhedlodd Zabad,

37 A Zabad a genhedlodd Ephlal,
ac Ephlal a genhedlodd Obed,

38 Ac Obed a genhedlodd Jehu,
a Jehu a genhedlodd Azariah,

39 Ac Azariah a genhedlodd He-
les, a Heles a genhedlodd Eleasah,

40 Ac Eleasah a genhedlodd
Sisamai, a Sisamai a genhedlodd
Salum,
41 A Salum a genhedlodd Jeca-

miah, a Jecamiah a genhedlodd
Elisamah.

42 ^ Hefyd meibion Caleb brawd
Jeremeel oedd Mesa ei gyntafaned-
ig, hwn oedd dad Ziph : a meibion
Maresah tad Hebron.

43 A meibion Hebron ; Corah, a
Thappuah, a Recem, a Sema.
44 A Sema a genhedlodd Eaham,

tad Jorcoam : a Recem a genhedl-
odd Sammai.
^45 A mab Sammai oedd Maon: a
Maon oedd dad Bethsur.

46 Ac Ephah gordderch-wraig
Caleb a ymddyg Haran, a Mosa,
a Gazez : a Haran a genhedlodd
Gazez.
47 A meibion Jadai ; Eegem, a

Jotham, a Gesan, a Phelet, ac Eph-
ah, a Saaph.

mael, am yr hwn y darllenasom yn 2 Bren.
XXV. 25, yr hwn oedd yn wyr i Elisama, yr
olaf yn y rhestr hon.

Adn. 42—51. Hwn oedd dad Ziph] Y Ziph
hwn ond odid a roddes ei henw i'r ddinas Ziph,
dwy o ba rai oedd yn Uwyth Juda, Jos. xv. 24,
55. Efe oedd 'tywysoj; y Ziphiaid.'—T.
Gwel ar adn. 5.

Adn. 52. A meibion oedd i Sobal] Sef
' dysgyblion ac oíîeiriaid, i'r rhai y perthynai
hanner yr oífrymau.'— 7". Tad Ciriath-je-
arim—tad neu benaeth trigolion y ddina»
lòno.

Aàn.pZ. Atheuluoedd Ciriath-jearim] Yr
oedd trigolion y ddinas hon wedi eu rhanu i
amrai deuluoedd ; a'r rhai a grybwyllir yma
oeddynt benau y teuluoedd hyny, y rhai a
enwi'd oddiwrth Ithra neu Jet'her, P'uha, &c.
O'r rhai hyn y daeth y Zareathiaid a'r Es'-
thauliaid—' o'r rhai hyn y daeth dysffrblion
y proíFwydi Zarah ac Esthaol.'

—

T.
Adn. 54. Meibion Salma, BethUhem]

Hyny yw, trigolion Bethlehem, ac felly am
V lleül.

«7T
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48 Gordderch-wraig Caleb, sef
Maacliah, a ymddyg Seber, a Thir-
hanah.
49 Hefyd hi a ymddyg Saaph tad

Madmannah, Sefa tad Machbena, a
thad Gibea : a merch Caleb oedd
Acbsah.

60 ^ Y rhai hyn oedd feibion

Caleb mab Hur, cyntafanedig Eph-
ratah ; Sobal tad Ciriath-jearim,

51 SalmatadBethlehem, Hareph
tad Beth-gader.

52 A meibion oedd i Sobal, tad
Ciriath jearim ; Haröeh, a hanner

y Maanethiaid.
53 A theuluoedd Ciriath-jearim

oedd, yr Ithriaid, a'r Puhuiaid, a'r

Sumathiaid, a'r Misraiaid : o'r rhai

hyn y daeth y Sareathiaid, a'r Es-
thauliaid.

54 Meibion Salma ; Bethlehem,
a'r JSTetophathiaid, Ataroth t Joab,
a hanner y Mauahethiaid, y Soriaid.

55 A thylwyth yrysgrifenyddion,

y rhai a breswylient yn Jabes
; y

Tirathiaid, y Simeathiaid, y Such-
athiaid. Dyma ý Ceniaid, y rhai a
(Idaethant o Hemath, tad tylwyth
Bechab.

Adn. 55. A thylwyth yr ysgrifenyddion]
Naill ai ysgrifenyddion gwladol, y rliai a ys-

grifenent ac a law-nodent bob gweithred gyf-

reithiol, neu ynte gofiaduron eglwysig
; y rhai

a bresioylient yn Jahes—dinas ond odid a

sylfaenwyd gan Jabes, ac a alwyd ganddo ar

ei enw ei liun : gwel ar pen. iv. 9. Y Tirath-

iaid, ^c.—meddylir mai y rhai hyn oeddynt
ysgolorion Jabes, y rhai a addysgai efe yn y
gyfraith. 'Gelwir hwyut Tirathiaid, am fod

(íu llais, wrth ganu, yu debyg i udgyrn; a

Simeathiaid, am eu bod, wrth weddio, yn
dyrrhafu eu gwynebau ; a Suchathiaid, am
eu bod wedi cu cysgodi âg ysbryd proíFwyd-

oliaeth.'

—

T. JJyma y Ceniaid—gwel ar

Barn. i. 16.

PEN. III. Adn. 1, 2. Y rhai hyn hefyd
oedd feibion Dafydd] Gwel ar 2 Sam. iii. 2
—5. Yr ail Daniel—yn 2 Sam. iii. 3, gelwir

hwn Chileah, oddiwrtli ke-le-ab, ' tebyg i'r

tad.* Dywed Jarehi i'r ddau enw hyn gael

eu rhoddi iddo am i Dafydd briodi Abigail yn
nnion ar ol marw Nabal, fel na wyddid j^a un
ai mab Dafydd jntc mab Nabal oedd efe ; ani

liyny Dafydd a'i galwodd ef Damkl, Diuü yw
fy Marnwr, a (/'iiilicaij, yr hwn sydd dehyq
%'r tad ; ond odid o herwydd y tcbygoh'wydd
inawr ag oedd rhyngddo a J)afydd, ci dad cyf-

rifedig. ' Duw yw fy Alarnwr, na thadogais

i blentyn gr arall ; y mae hwn yn hulJol

debjfg i mi.'

Acln. .3. O Eglah ei wraig] Dywcd v Tar-
578

PENNOD III.

YEHAI hyn heíyd oedd feibion
Dafydd, y rhai a anwyd iddo ef

yn Hebron
; y cyntafanedig Amnon,

o Ahinoam y Jezrelees : yr ail Dan-
iel, o Abigail y Carmelees

:

2 y trydydd, Absalom mab Ma-
achah, merchTalmai breninGesur

:

y pedwarydd, Adoniah mab Hag-
gith

:

3 Y pummed, Sephatiah o Abit-
al : y chweched, Ithream o Eglah
ei wraig.
4 Chwech a anwyd iddo yn Heb-

ron, ac yno y teyrnasodd efe saith

mlynedd a chwe mis : a thair blyn-
edd ar ddeg ar hugain y teyrnasodd
efe yn Jerusalem.

5 A'r rhai hyn a anwyd iddo yn
Jerusalem ; Simeah, a Sobab, a
Nathan, a Solomon,pedwar, oBath-
sua merch Ammiel

:

6 Ibhar hefyd, ac Elisama, ac
Eliphelet,

7 A Nogah, a Nepheg, a Japhia,
8 Ac Elisama, Eliada, ac Eli-

phelet, naw.
9 Pyma holl feibion Dafydd,

heblaw meibion y gordderch-wrag-

gum, Jarchi, ac ereiU, mai hon oedd Michal
merch Saul ; ond nid yw hyny yn cytuno
yn dda â 2 Sam. vi. 23, lle y dywedir ' na bu
iddi etifedd hyd ddydd ei marwolaeth.' Eto
hi a allasai gael plentyn yn^«enoroZi'ramser
ag y cyfeirir ato yno, er na bu iddi un wedi
hyny.

"

Adn. 4. Ac yno y teyrnasodd efe saith

mlynedd a chwe mis\ Gwel ar 2 Sam. v. 4, 5.

Adn. 5. A^r rhai hyn a anwyd iddo yn
Jerusalem] Ar ol iddo gael ei eneinio yn
frenin ar Israel a Juda ; Simca, a Soôaòy a
Nathan, a Solomon—or mai Solomon oedd
yr hynaf o'r pcdwar hyn, eto enwir ef yn olaf,

am fod âch Dafydd i gael ei chario i lawr oddi-

wrtho ef fcl etifedd y goron, a thad brenhin-

oedd dyfodol Juda, adn. 10. O Bathsua,
merch Aíiù'el—yr un a Bathseba, ond fod y
vau wedi ei rhoddi i mewn yn y cyntaf trwy
ganigynioriad, yn llo hctlt ; ac nid yw Anüel
ddim anigcn nag Eíiam Avedi trawsgytleu y
llythyrcínau : gwel ar 2 Sani. xi. 3. Tybia
rhai, oddiwrth yr achyddiaeth yn liuciii., nad
yw Mair, mam yr lesu, wedi disgyn oddiwrth
Dafydd trwy Solomon, eitlir trwy Nathan ;

tra y tybia crcill í'od tculu Solomon a tlieulu

NatÌian wcdi cad cu huno yn mhcrson Zoroba-

bel trwy briodas Sahitlúcl, oddiwrth yr hwu
yr hànodd Mair : gwcl ar Luc iii. 2-1—35.

Adii. ()—8. Ihhar hefyd, ac ELisama, ac
ELipheJet] Y mae y ddau enw olaf liyn yn
dygwydd cilwaith yn adn. 8. Tybia rhai mai
gwall ydyw ; tra y barna ereili fod dau o'r
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edd, a Thamar eu chwaer hwynt.
10 ^ A mab Solomon ydoedd Ee-

hoboam : Abiah ei fab yntau ; Asa
ei fab yntau ; a Jehosaphat ei fab

yntau

;

11 Joram ei fab yntau ; Ahaziah
ei fab yntau ; Joas ei fab yntau

;

12 Amasiah ei fab yntau ; Azar-
iah ei fab yntau ; Jotham ei fab

yntau :

13 Ahaz ei fab yntau ; Hezeciah
ei fab yntau ; Manasseh ei fab yntau;

14 Amon ei fab yntau ; Josiah ei

fab yntau.
15 A meibion Josiah, y cyntaf-

anedig oedd Johanan, yr ail Joacim,

y trydydd Sedeciah, y pedwarydd
Sahim.

16 A meibion Joacim ; Jechon-
iah ei fab ef, Sedeciah ei fab yntau.

17 ^ A meibion Jechoniah ; Assir,

Salathiel ei fab yntau,
18 Malciram hefyd, a Phedaiah,

a Senasar, Jecamiah, a Hosamah,
a Nedabiah.

enwau hyn wedi marw yn eu babandod, ac i

ddau a anwyd ar eu hol gael eu galw ar eu

henwau hwy. Noga—yr hwn a elwir Ulisua
yn 2 Sam. v. 15. ÌVaw—yn 2 Sam. v. 15, 16,

ni chyfrifir hwynt ond saith ; a'r rheswm aiTi

hyny ond odid yw, na chyfrifir yno neb ond

y rhai ag oeddynt j'n fyw, tra y mae y ddau
a fuont feirw yn cael eu rhifo yma.
Adn. 9. A Thamar eu chwaer hwynt] Hon

yw unig ferch Dafydd ag y cofFeir ei henw ; ac

eto dywedir fod ganddo ef feibion a merchedy
2 Sam. V. 13.

Adn. 10— 14. A mab Solomon^^c^^ Rhodd-
ir yma enwau 14 o frenhinoedd Juda, o deulu

Dafydd, a hyny yn ol trefn eu teyrnasiad, o

Kehoboam i lawr at Josiah.

Adn. 15. Y cyntafanedig oedd Johanan]
Tybir i hwn farw o ftaen ei dad, gan na sonir

am dano ef wedi hyny. Ypedioarydd Salum.

—yr un a Joachaz fel y tybir, yr hwn a wnaed
yn frenin gyntaf ar ol ei dad : gwel 2 Bren.

xxiii. 30, 34, Jer. xxii. 11.

Adn. 16. A meibion Joacim] Gwel ar

2 Bren. xxiv. Zedeciah ei fab yntau—os

brenin olaf Juda cyn y caethgludiad yw hwn,
rhaid fod y gair mab yma yn arwyddo olyn-

ydd ; canys yr oedd efe yn sicr yn olynydd
iddo ar yr orsedd, ac yn ewythr iddo, nid mab :

gwel ar 2 Bren. xxiv. 17-

Adn. 17. A meibion JechoniaK\ Yr un a

Joacin, 2 Bren. xxiv. 6, 8. Dywed Jereuna,

pen. xxii. 30, y byddai Jechoniah, (neu Co/t'iah

fei y mae efe yn ei alw,) yn ddiblant ; ond
rhaid fod hyny yn arwyddo y byddai ef heb
blant i eistedd ar yr orsedd ; ac yn wir felly

y deongla y proff'wyd ei hunan yr ymadrodcì

hwn yn niwedd yr adnod :
' Canys ni ffyna o'i

bad ef un a eisteddo ar orseddfa Dafydd, noc

19 A meibion Pedaiah ; Zoroba-
bel, a Simei ; a meibion Zorobabel;
Mesulam, a Hananiah, a Selomith
eu chwaer hwynt

:

20 A Hasubah, ac Ohel, a Bere-
chiah, a Hasadiah, Jusab-hesed,
pump.

21 A meibion Hananiah ; Pelat-
iah, a Jesaiah : meibion Eephaiah,
meibion Arnan, meibion Obadiah,
meibion Sechaniah.

22 A meibion Sechaniah ; Sam-
aiah : a meibion Samaiah ; Hattus,
ac Igeal, a Bariah, a Neariah, a
Saphat, chwech.
23 A meibion Neariah ; Elioen-

ai, a Hezeciah, ac Azricam, tri.

24 A meibion Elioenai oedd, Ho-
daiah, ac Eliasib, a Phelaiah, ac
Accub, a Johanan, a Dalaiah, ac
Anani, saith.

PEKNOD IY.

MEIBION Judah; Phares, Hes-
ron, a Charmi, a Hur, a Sobal.

a lywodraetho mwyach yn Juda.' Assir—
nid mab Assir oedd Salathiel, ond mab Jech-
onias, Mí t. i. 12. Pwy ynte oedd Assir f

Dichon nad oedd efe neb ; canys gan fod y
gair Hebreig assir yn arwyddo carcharor,
gall ei fod yn cyfeirio at gyflwr Jechoniah, yr
hwn y gwyddom iddo gaei ei ddwyn yn gar-
charor i Babilon, 2 Bren. xxiv. 15.

Adn. 18. Malciram hejyd, a Phedaiah,
Sçc.] Tybia Calmet mai meibion Salathiel
oedd y rhai hyn ; tra y barna ereill mai meib-
ion Jechoniah oeddynt, a brodyr Salathiel.

Adn, 19—21. A meibioìi Pedaiah] Tybia
Houbigant y dylai y geiriau hyn gael eu
gadael allan : y mae Pedaiah yn eisiau yn yr
Arabaeg a'r Syriaeg. Yna ymddengys Z'o-

robabel fel mab i Salathiel, yn gyson "â Mat.
i. 12, Luc iii. 27. Tybia ereill mai mab i

Pedaiah trwy fabwysiad oedd Zorobabel ; neu
ynte fod Salathiel wedi marw yn ddiblant,

ac i Pedaiah genhedlu Zorobabel o'i wraig ef»

ac felly godi had i'w frawd. Os felly, yr oedd
Zorobabel yn fab i Pedaiah, am ei genhedlu
ganddo ; a(; eto yn fab i Salathiel, am ei fod
wedi ei genhedlu o'i wraig ef, i fod yn etifedd

iddo.

Adn. 22—24. A meibioii Semaiah—chicech]

Pump yn unig a enwir yn y testyn ; ac os nad
yw y tad yn cael ei gynwys gyda'i feibion,

rhaid fod un enw wedi ei goUi. Eithr tybia
rhai mai enw priodol un o feibion Semaiah
yw y gair shisha, yr hwn a gyfioithir yma
chtcech.

PEN. IV. Adn. 1 Meibion Jxida] Neu ei

hiliogaeth ef yn Ilinell Phares ; canys nid
oedd neb o'r rhai hyn ond Pharca yn fab
iddo: eithr crvbwvllir hwvnt oll vma vn unitr
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2 A Reaiah mab Sobal a gen-
hedlodd Jahath ; a Jahath a gen-
hedledd Ahumai, a Lahad. Dyma
deuluoedd y Sorathiaid.

3 A'r rhai hyn oedd o dad Etam

;

Jezreel, ac Isma, ac Idbys : ac enw
eu chwaer hwynt oedd Haselelponi.

4 A Phenuel tad Cedor, ac Ezer
tad Husah. Dyma feibion Hur
cyntafanedig Ephratah, tad Bethle-

hem.
5 ^ Ac i Asur tad Tecoa yr oedd

dwy wragedd, Helah, a Naarah.
6 A Naarah a ddyg iddo Ahuzam,

a Hepher, a Themeni, a Hahastari.

Dyma feibion Naarah.
7 A meibion Helah oedd, Sereth,

a Jesoar, ac Ethnan.
8 A Chos a genhedlodd Anub, a

Sobebah, a theuluoedd Aharhel
mab Harum.

9 {[ Ac yr oedd Jabes yn anrhyd-
eddusach na'i frodyr : a'i fam a
alwodd ei enw ef Jabes, gan ddy-
wedyd, Oblegid i mi ei ddwyn ef
trwy ofid,

10 A Jabes a alwodd ar Dduw
Israel, gan ddywedyd, O na Iwyr
fendithit fi, ac na eangit fy nher-
fynau, a bod dy law gyda mi, a'm
cadw oddiwrth ddrwg, fel na'm
gofidier. A pharodd Duw ddyfod
iddo yr hyn a ofynasai.

11 ^ A Chelub brawd Suah a
genhedlodd Mehir, yr hwn oedd

dad Eston.
12 Ac Eston a genhedlodd Beth-

rapha, a Phaseah, a Thehinnah tad

dinasNanas. DymaddynionRechah.
13 A meibion Cenaz ; Othniel,

a Seraiah : a meibion Othniel

;

Hathath.

i ddangos fod Sohal wedi disgyn oddiwrth

Jada. Cawsonn achau y llwyth hwn o'r blaen

yn pen. íi.; ond yma manylir arnynt er mwy
eglurhad.

Adn. 2. Dyma deuluoedd y Zorathiaid\
Neu y Zareathiaid, pen. íi. 53.

Adn. 3. Hazelelponi\ Dywed yr luddewon
mai hi oedd gwraig Manoa, a mam Samson.

Adn. 4. A Phenuel tad Gedor] Yn adn.

18 dywedir mai Jered oedd tad Gedor ; ac íe

allai eu bod iU dau yn sylfaenwyr neu ar-

glwyddi iddi. Dymafeibion Hur—o wraig

arall ond odid heblaw mam y plant a gry-

bwyllir pen. ii. 20. Tad Bethlehem—yn pen.

ii. 51 dywedir mai Salma yw tad Bethlehem ;

ond geilir deall hyn yr un modd a'r rhan

flaenaf o'r adnod hon.

Adn. 5—8. Ac i Assur tad Tecoa\ Gwel
ar pen. ii. 5, &c.

Adn. 9. Ac yr oedd Jabes yn anrhydedd-

nsach naH frodyr] Ar gyfrif ei dduwioldeb

a'i ddefnyddioldèb arbenig ; a'ifam a alwodd
ei enw ef Jabes—neu Jazeb, ' gofidus,' am
iddi ei ddwyn ef trwy ofid—mewn poen neu

wewyr mwy nag arferol wrth esgor arno. Yr
oedd yr en hwn yn adgofio iddi hi y rhwym-
au oedd arni i fod yn ddiolcligar i IMuw ani

arbed ei bywyd yn y perygl mawr y bu ynddo
wrth ei eni ef ; ac yn adgofio ìddo yntau ei

fod wedi ei eni i ddyífryn ^ylofain, lle nas

Ífallai ddysgwyl ond ' byr amser iddo i fy w,' a

íwnw yn ' Uawn trueni :' a gallai y çjofid a

gynwysid yn ei enw beri difrifoldeb yn ei

feddwl. Gallwn feddwl ei fod ef yn perthyn

i un o'r teuluoedd a grybwyllir adn. 8.

Adn. 10. yl Jabes a alwodd ar Dduw Is-

rae[\ Ar y gwir a'r bywiol Dduw, yr hwn
otídd mewn cyfainmod â'i bobl, ac â'r hwn y
bu Jacob yn ymdrechu yn llwyddianus fel ag

i gael yr enw ' Israel.* Y mae Jabes yn
gwcddio yma am bedair bendith : (1) O na
Iwyr fendifhitfi—neu * na fendithit fi mewn
ffwirionedd!' ÌS^id yw yn dywedyd yn mha
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ystyr y mynai efe i Dduw ei fendithio, ond y
mae yn gadael hyny i Dduw, i'w fendithio fel

y gwelai efe yn dda, ond iddo gael rhyw fen-

dith wirioneddol. Tybia rhai ei fod yn gweddio

am fendith i'w enaid, neu iachawdwriaeth

dragwyddol, yr hon yn briodol sydd fendith

wirioneddol. (2) Ac na eangit fy nherfynau
—sef Uwyddo ei ymdrechiadau cyfreithlon i

gynyddu yr hyn a syrthiasai i'w ran, fel ag i

aílu naill ai cynal ei denln yn anrhydeddus,

neu fod yn foddion i ledaenu a helaethu y
wybodaeth a gyfranai efe yn ei ysgol, pen. ii.

55. (3) A bod dy law gyda mi—i'm harwain

yn fy holl deithiau, i'm cynorthwyo yn fy hoU
ddyledswyddau, ac i'm diwallu yn fy holl

angenrheidiau. (4) A'm cadw oddiwrth ddrwg
—oddiwrth ddrygau naturiol a moesol o bob
math, y rhai sydd yn achos o bob gofid amser-

ol a thragwyddol. Y fíbrdd i ochel gofid, yvr

gochel drygioni. A pharodd Duw ddyfod
iddo yr hyn a ofynasai—Uwyr fendithiwyd

ef, eángwyd ei derfynau, bu liaw Duw gydag
ef, a chadwyd ef oddiwrth ddrwg, ac oddiwrth

ofid mewn canlyniad i hyny. Y mae y Galde-

aeg yn rhoddi ystyr gwahanol i'w ddeisyfiad-

au :
' O na Iwyr fendithitfi—â phlant ; ae

na eangit fy nherfynau—â dysgyblion ; a
bod dy law gyda mi—yn fy ngalwedigaeth ;

a'm cadw oddiwrth ddrwg—fy ngwneyd yn
gyftelyb i'm cymdeithion, fel y bo i ddryg-

chwant ofidio llai arnaf.' Yn nghanol yr hoU
anialwch sych hwn o enwau dyrus a dift'rwyth

i ddarllenwyr cyflredin, y mae yn hyfryd cael

ambell i iaes gwyrddlas a ffrwythlon fel hwn o

eiddo Jabes i orphwys am enyd ynddo

!

Adn. 11. ^l Cheíub brawd Suah\ Tybia
rhai füd Suah yr un a Ilusa yn adn. 4 ; a

chasglant liyny ond odid oddiwrth fod yr un
llythyrenau yn gwneyd y ddau enw mewn
treín wahanol.

Adn. 12. Dyma ddynion Rcchah\ * Dyma
wr y Sanhedrim fawr.'

—

T.

Adn. 13. A meibion Ccnas] Yr hwn oedd
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14 A Meonotliai a genhedlodd
Ophrah : a Seraiah a genhedlodd
Joab, tad gln y creíFtwyr, canys
crefftwyr oeddynt hwy.
15 A meibion Caleb mab Jeph-

unneh ; Iru, Elah, a Naam ; ameib-
ion Elah oedd, Cenaz.

16 A meibion Jehaleleel ; Ziph,
a Ziphah, Tiria, ac Asareel.

17 A meibion Ezrah oedd, Jether,

a Mered, ac Epher, a Jalon : a hi a

ddyg Miriam, a Sammai, ac Isbah
tad Estemoa.

18 A'i wraig ef Jehudiah a ym-
ddyg Jered tad Gedor, a Heber tad
Socho, a Jecuthiel tad Zanoah. A
dyma feibion Bithiah merch Phar-
aoh, yr hon a gymerth Mered.

19 A meibion ei wraig Hodiah,
chwaer Naham, tad Ceilah y Grarm-
iad, ac Estemoa y Maachathiad.

20 A meibion Simon oedd, Am-
non, a Rinnah, Benhanan, aThilon.
A meibion Isi oedd, Zoheth, a Ben-
zoheth.

21 ^ A meibion Selah mab Judah
oedd, Er tad Lechah, a Laadah tad
Maresah, a theuluoedd tylwyth
gweithyddion llian main odj^sbea,

22 A Jooim, a dynion Chozeba, a
Joas, a Saraph, y rhai oedd yn ar-

glwyddiaethu ar Moab, a Jasubile-
hem. Ac y mae y pethau hyn yn
hen.

23 Y rhai hyn oedd grochenydd-
ion yn cyfaneddu yn mysg planwydd
a chaeau

;
gyda'r brenin yr arösas-

ant yno yn ei waith ef.

24 ^ Meibion Simeon oedd, Ne-

frawd i Caleb : gwel ar atln, 15. Othniel—
gwel ar Jos. xv. 17, a Barn. iii. 9.

Adn. 14. Tad gln y crefftwyr] Sef tad
trigolion y gl/n hwuw, o'r rhai yr oedd amrai
yn fedrus mewn pob cywreinwaith ond odid.

Adn. 15. A meibion Caleb mab Jephunneh]
Cawn hanes y dyn enwog hwn yn Num. xiii,

xiv, &c. ' Gelwid ef Caleb mab Jephunneh,
am iddo buro ei enaid oddiwrth gynghor yr
yspiwyr.'

—

T. Cenas—ymddengys fod hwn
yn wyr i Caleb, tra yr oedd y Cenas yn adn.
13 ynfrawd iddo, Barn. iii. 9.

Adn. 16, 17- A meibion Jehaleleel, ^c]
Gwel ar pen. ii. 5.

Adn. 18. Merch Pharao] Nid yw yn debyg
i Mered briodi merch breuin yr Aiíft, oddi-
eithr ei bod yn ferch ordderch iddo ; a gallai

yr enw ' Pharao' fod wedi cael ei roddi ar un
o'r Israeliaid.

Adn. 19,20. Eiwrai^ Hodiah] Sefgwraig
arall i Mered, fel y bernir.

muel, a Jamin, Jarib, Zerah, a
Saul

:

25 Salum ei fab yntau, Mibsara
ei fab yntau, Misma ei fab yntau.

26 A meibion Misma ; Hamuel
ei fab yntau, Zacchur ei fab yntau,
Simei ei fab yntau.
27 Ac i Simei yr oedd un ar bym-

theg o feibion, a chwech o ferched,
ond i'w frodyr ef nid oedd nemawr
o feibion : ac nid amlhasai eu holl
deulu hwynt megys meibion Judah.

28 A hwy a breswyliasant yu
Beerseba, a Moladah, a Hasar-sual.

29 Yn Bilhah hefyd, ac yn Esem,
ac yn Tolad,

30 Ac ynBethuel, ac ynHormah,
ac yn Siclag,

31 Ac yn Beth-marcaboth, ac yn
Hasar-susim, ac yn Beth-birei, ac
yn Saaraim. Dyma eu dinasoedd
hwynt, nes teyrnasu o Dafydd.

32 A'u trefydd hwynt oedd, Etara,

ac Ain, Bimmon, a Throchen, ac
Asan

;
pump o ddinasoedd.

33 A'u holl bentrefi hwynthefyd,
y rhai oedd o amgylch y dinasoedd
hynhydBaal. Dyma eu trigfanau
hwynt, a'u hachau.

34 AMesobab, a Jaralech,a Josah
raab Araasiah.

35 A Joel, a Jehu raab Josibiah,
fab Seraiah, fab Asiel,

36 Ac Elioenai, a Jaacobah, a
Jesohaiah, ac Asaiah, ac Adiel, a
Jesiraiel, a Benaiah,
37 A Ziza raab Siphi, fab Alon,

fab Jedaiah, fab Sirari, fab Seraaiah.
38 Y rhai hyn erbyn eu henw-

Adn. 21. A meibion Selahfab Juda] Ar
ol bod yn traethu am hiliogaeth Juda trwy
Phares a Zerah, y mae yr hanesydd yn dyfod
yn awr i son am ei hiliogaeth et' trwy Selah.

Llian main— ' i wneyd gwisgoedd i frenhin-

oedd ac oífeiriaid.'

—

T.

Adn. 22, 23. Ac y mae y pethau hyn yn
hen] Tybia rhai mai yr ystyr yw :

' Y mae yr
amseroedd dedwydd hyny wedi myned heibio
er's hir oesoedd. Yr oedd ein henafiaid ni yn
arglwyddiaethn unwaith ar y cenhedloedd

;

ond yn awr y mae eu hiliogaeth ddirywiedig
yn gaethion yn Caldea, Ue y defnyddir hwynt
fel crochenyddion neu arddwyr, neu raewn
rhyw galedwaith o'r fath. Y rhai hyn oedd—neu yn hytrach ' sydd grochenyddion ;*

canys ymddengys ei tod yn cyferbynu eu
caethwasanaeth bresenol à'u gogonian't blaen-
orol.

Adn. 24—38. JJÍetôeon meon, i'c.] Gwel
ar pen. ii. 5.
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au a aethant yn benaethiaid yn eu
teuluoedd, ac a amlhasant dylwyth
eu tadau yn fawr.

39 ^ A hwy a aethant i flaenau

G-edoi', hyd at du dwyrain y dyífryn,

i geisio porfa i'w praidd.
40 A hwy a gawsant borfa fras,

a da, a gwlad eang ei therfynau, a

heddychlon a thangnefeddus: canys

y rhai a breswylient yno o'r blaen

oedd o Cam.
41 A'r rhai hyn yn ysgrifenedig

erbyn eu henwau a ddaethant yn
nyddiau Hezeciah brenin Juda, ac

a darawsant eu pebyll a'r aneddau
a gafwyd yno, ac a'u difrodasant

hwy hyd y dydd hwn, a thrigasant

yn eu lle hwynt : am fod porfa i'w

praidd hwynt yno.
42 Ac o honynt hwy, sefo feibion

Simeon, yr aeth pum cant o ddyn-
ion i fynydd Seir, a Phelatiah, a

NeariaÌa, a Bephaiah, ac IJzziel,

meibion Isi, yn ben arnynt.

Adn. 39. A hv)y a aethant iflaeìiau Gedor]

Yr oedd lle o'r enw hwn yn llwyth Juda, Jos.

XV. 58; ond tybia rhai mai lle yn nherfyn de-

heuol Canaan a feddylir, neu yn agos i Joppa

yn ol ereill, Ue yr oedd porfa fras i'r praidd.

Adn. 40. Gwlad eancj ei therfynau] Lle yr

oedd digon o le iddynt hwy a'u praidd ; a
heddychLon a thangnefeddus—heb ddim gel-

ynion yn agos yno i'w haflonyddu. Ùam
—ond pa un ai Philistiaid, AiíFtiaid, neu yr

hen Ganaaneaid a feddylir, nid yw yn eglur ;

canys yr oeddynt hwy oll o hiíiogaeth Cam.
Modd bynag, yr oedd gan y Simeoniaid hawl

i gymeryd y lle, trwy nad oedd yn perthyn i

Juda.
Adn. 41. A'r rhai hyn] Y rhai y mae eu

henwau yn ysgrifenedig yn yr adnodau blaen-

orol ; a 'ddáethant yn nyddíau Ilezeciah—
ychydig cyn y caethgludiad, fel na chawsant

í'wYuhau eu porfeydd breision nemawr o am-
ser; ac a darawsant eu pebyll—sef pcbyll

mcibion Cam, y rhai a breswylient yno.

Adn. 42. Àèíhpuni cant o ddynion ifyn-
ydd iSeir] Dan arweiniad y pedwar blaenor a

enwir isod. Y mae yn dcbyg mai plaid arall

o feibion Simeon oedd y rhai hyn, wahanol i'r

hon a aethai i flacnau Gedor, adn. 39 ; a'u

haincan hwythau ond odid oedd cael porfa i'w

jiraidd.

Adn. 43. Tarawsant hefyd y yweddill a

ddiamjasai o Amalcc] Sef y rliai a ddiangas-

ent yii am.ser Saul a Dafydd, fel y cyflawnid

profl'wydoliaeth jíahiam' 'A'i ddiwedd fydd

darfod am dano bytli,' Num. xxiv. 20; ac a

wladychasanl yno hyd y dydd A/i'?/—pryd yr

ysgri'fenwyd yr hancs. Fclly ymddcngys na

chymerwyd y Simeoniaid liyn o fynydd Seir

gan frcnin Assyria na brenin liabilon, ond cu

bod yn aros yno tra yr oedd ou brodyr yn y
caethiwed.
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43 Tarawsant hefyd y gweddill a
ddiangasai o Amalec, ac a wladych-
asant yno hyd y dydd hwn.

PEmoD y.

4 MEIBIOK Reuben, cyntafaned-
^ig Israel (canys efe oedd gyntaf-
anedig, ond am iddo halogi gwely
ei dad, rhoddwyd ei enedigaeth-
fraiut ef i feibion Joseph, mab Is-

rael ; ac ni chyfriíìr ei achau ef yn
ol yr enedigaeth-fraint

:

2 Ganys Judah a ragorodd ar ei

frodyr, ac o hono ef y daeth blaen-
or : a'r enedigaeth-frainta roddwyd
i Joseph.)

3 Meibion Reuben cyntafanedig
Israel oedd, Hanoch, a Phalu, Hes-
ron, a Charmi.

4 Meibion Joel ; Semaiah ei fab
ef, Gog ei fab yntau, Simei ei fab
yntau

,

5 Michah ei fab yntau, Reaiah ei

PEN. V. Adn. 1. A meihion Reuben,
cyntafanediy Israel] Gan mai Keuben oedd
mab hyiafJacoh, paham na chymerwyd sylw
o'i achau ef yn mlaenaf ? Y mae y cwestiwn
hwn yn cael ei ateb yma : efe a goUodd ei en-
edigaeth-fraint o herwydd y trosedd a gry-

bwyllir Gen. xxxv. 22, a xlix. 4. Rhoddwyd
ei enedigaethfraint ef i feibion Joseph—
breintiau y gyntafanedigaeth oeddynt lywodr-
aeth, a deuparth o'r meddiannau ; ond gan i

Reuben íforftetio y rhai hyn, cawsant eu rhanu
rhwng ereill. (1) Cafodd meibion Joseph,

Ephraim a Manasse, ddeuparth o'r meddian-
nau, sef rhan i bob nn, fel pe buasent ynfeib-

ion i Jacob, ac nid yrion. (2) Ond rhodd-

wyd y llywodraeth i Juda, o'r hwn yr oedd y
BLAENOR i ddyfod, adn. 2; jngyntdLÍDafydd
a'i olynwyr brenhinol, ac wedi hyny y Messia.
Sicrhawyd yr anrhydedd hwn i Juda, er i'r

rhan arall o'r enedigaeth-fraint gael ei rhoddi

i feibion Joseph. Cafodd Leji hefyd ran o

honi : gwel ar Gen. xxv. 31, Ileb. xii. 16.

Adn. 2. C'anys Juda a ragorodd ar ei

frodyr] Ilyny yw, llwyth Juda a ragorodd,

mewu Unosogrwydd, gwroldeb, a mawrhydri,
ac yn enwedig yn hàniad y Messia o hono ef,

yr hyn yw yr achos iddo ef gael ei enwi yn
ndaenafyn yr achau hyn. Ac o hono efy
daeth blaenor—neu yn hytrach y ' àaw
blaenor,' sef y Brenin Messia, fel y mae y
Syriaog a'r Arabaeg yn oi ddeall, o'r hwn nid

oedd liafydd a'i olynwyr ddim ond cysgodau.

AW encdigaeth-fraint a roddwyd i Joseph—
i fcibion Jüsopli, sef y rhan dymhorol o honi.

Nid ydym i fcddwl i Josej>h yn bei'sonol gael

rlian, uac i Reubon yn bcrsonol gaol ei am-
dditadu oran : yn hytrach, cafodd lioubcn, fcl

cyntafauedig Jacob, un ran o w lud yr addowid
yn Ue dwy ; a Joseph, yn ci feibion, ddwy
ran yn Uo un ; canyB gallwo íeddwl fod broint-
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fab yntau, Baal ei fab yntau,
6 Beerah ei fab yntau, yr hwn

a gaeth-g\\iáodd Tilgath-pilneser
brenin Assyria : hwn ydoedd dy-
wysog i'r Reubeniaid.
7 A'i frodyr ef yn eu tculuoedd,

wrth g5^meryd eu hachau yn eu
cenhedlaethau

; y penat oedd Jeiel,

a Zechariah.
8 A Bela mab Azaz, fab Sema,

fab Joel, yr hwn a gyfaneddodd yn
Aroer, a hyd at ISTebo, a Baalmeon.

9 Ac o du y dwyrain y preswyl-
iodd efe, hyd y lle yr elir i'r anial-

wch, oddiwrth yr afon Euphrates :

canys eu hanifeiliaid hwynt a aml-
hasai yn ngwlad Gilead.

10 Ac yn nyddiau Saul y gwnaeth-
ant hwy ryfel yn erbyn yr Hagar-
ìaid, y rhai a syrthiasant trwy eu
dwylaw hwynt ; a thrigasant yn eu
pebyll hwynt, trwy holl du dwyr-
ain Gilead.

11 ^ A meibion Gad a drigasant
gyferbyn a hwynt yn ngwlad Bas-
an, hyd at Salchah :

12 Joel y penaf, a Sapham yr ail,

a Jaani a Saphat, yn Basan.
13 A'u brodyr hwynt o d eu

tadau oedd, Michael, a Mesulam, a
Seba, a Jorai, a Jacan, a Zia, a
Heber, saith.

14 Dyma feibion Abihail fab Hu -

ri, fab Jaroah, fab G-ilead, fab

Michael, fab Jesisái, fab Jado, fab
Buz

;

iau y gyntafanedigaeth yn cyraedd at raniad
gwlad Canaan, yn gystal ag at raniad eiddo y
tad.

Âàn. 3—8. Hanoch a Phalu, S[c.] Gwel
ar pen. ii. 5.

Âdn. 9. Ac du y dwyrain] I'r lorddonen
a'r môr naarw, y preswyliodd Bela a"i deulu-
oedd ; hyd y lle yr elir i'r aniahcch—sef

anialwchi Cedemoth, Deut. ii. 26. Yr oedd
etifeddiaeth Reuben yn cyraedd at yr anialwch
hwn, a'r anialwch yn cyraedd at yr Eu-
phrates.

Adn. 10. Ac yn nyddiau Saul y gionaeth-
ant hwy ryfel] A'r Gadiaid a'r Manassiaid
yneu cynorthAv\-o, adn. 18, &c. ; yn erhyn yr
Hagariaid—neu yr Ismaeliaid, hiíiogaeth Àb-
raham o Agar, y rhai a breswylient yn anial-

wch Arabia : gwel ar Gen. xvi. 10, &c. A
thriyaünniyneupehyll hwynt—sefyn mheb-
yll yr Hagariaid, y rhai a drigent m'ewn peb-
yll, ac a symudent o le i le, fel y byddai yr
angen am borfai'w hanifeiliaid.

Adn. 11— 17. A meibîon Gad, ^c.] Gjyel
îr pen. ii. .5.

Adn. 18, 19. Meibion Reuben, ^c] Sef y

15 Ahi mab Abdiel, fab Guni, y
penaf o d eu tadau.

16 A hwy a drigasant yn Gilead
yn Basan, ac yn ei threfydd, ac yn
holl bentrefi Saron, wrth eu ter-
fynau.

17 Y rhai hyn oll a gyfrifwyd
wrth eu hachau, yn nyddiau Joth-
am brenin Judah, ac yn nyddiau
Jeroboam brenin Israel.

18 % Meibion Reuben, a'r Gad-
iaid, a hanner llwyth Manasseh, o
wr nerthol, dynionyn dwyn tarian'
a chleddyf, ac yn tyiui bwa, ac wedi
eu dysgu i ryfel, oedd bedair mil a
deugain a saith cant a thriugain,
yn myued allan i ryfel.

19 A hwy a wnaethant ryfel yn
erbyn yr Hagariaid, a Jetur, a
ISTephis, a ISTodab.

20 A chynorthwywyd hwynt yn
erbyn y rhai hyny, a rhoddwyd yr
Hagariaid i'w dwylaw hwynt, a
chwbl a'r a ydoedd gyda hwynt

:

canys llefasant arDduw yn y rhyfel,
ac efe a wrandawodd arnyut, o her-
wydd iddynt obeithio ynddo.

21 A hwy a gaethgludasant eu
hanifeiliaid hwynt; o'u camelod
hwynt ddeg mil a deugain, ac o
ddefaid ddau cant a deg-a-deugain
o fìloedd, ac o asynod ddwy fil, ac o
ddynion gan mil.

22 Canys llawér yn archolledig a
fuant feirw, am fod y rhyfel oddi-
wrth Dduw ; a hwy a drigasant

ddau Iwyth a hanner a breswylient o du y
dwyrain i'r lorddonen ; a chan eu bod yno
gyda'u gilydd, ac ar wahan oddiwrth v llwýth-
au ereill, hwy a ymunasant mewn rhyfei yn
erbyn yr Hagariaid a'u brodyr.
Àdn. 20. A chynorthwyyd hwynt yn er-

hyn y rhai hyny] Gan yr Arglwydd, o her-
wydd iddynt lefain arno, a gobeithio yn liyd-
erus yn ei allu, ei drugaredd, a'i flfyd'dlondeb
i gyflawni ei addewidion.

Âdn. 21. O'u camelod hicynt ddeg mil a
deugain] Canys yr oedd y camelod vn Uuosog
iawn yn Arabia, ac yn cael eu defnyddio
mewn rhyfeloedd, ac i gario beichiau," &c.,
trwy eu bod yn gallu byw yn well nag anifeill
iaid ereill yn y wlad bôeth a sych hòno. Ond
dywed y Lxx mai pum, mü oedd nifer y
camelod hyn.

^
Adn. 22. Amfody rhyfel oddiicrth Dduw]

Yn gosp am eu drygioni a'u heilunaddoliaeth.
Gan fod yr Hagariaid bob amser yn genedi
yspeilgar, diamau iddynt yn fvnvch*ddry2u yddau Iwyth a hanner hyn, y "rhài oeddnt ar
eu terfynau ; ac am hyny, ac am fod cwpan eu
hanwiredd hwvnt rn liawn, vr oedd vn srrf-
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yn eu lle liwynt hyd y caethiwed.

23 ^ A meibion hanner llwyth
Manasseh a drigasant yn y tir : o

Basan hyd Baal-hermon, a Senir, a

mynydd Hermon, yr aethant hwy
yn aml.

24 Y rhai hyn hefyd oedd benau
t eu tadau, sef Epher, ac Isi, ac

Eliel, ac Azriel, a Jeremiah, a Ho-
dafiah, a Jadiel, gwr cedyrn o

nerth, gwr enwog, a phenau t^ eu
tadau.

25 A hwy a droseddasant yn er-

byn Duw eu tadau, ac a buteinias-

ant ar ol duwiau pobl y wlad, y
rhai a ddinystriasai Duw o'u blaen
hwynt.

26 A Duw Israel a annogodd ys-

bryd Pulbrenin Assyria, acysbryd
Tilgath-pilneser brenin Assyria, ac

a'u crteí/i-gludodd hwynt, (sefyEeu-
beniaid, a'r Gadiaid, a hanner
llwyth Manasseh,)ac a'u dyg hwynt
i Halah, a Habor, a Hara, ac i afon

Gozan, hyd y dydd hwn.

PENNÖD VI.

MEIBIONLefi; Gerson, Cohath,
a Merari.

2 A meibion Cohath ; A.mram,
Isar, a Hebron, ac Uzziel.

iawn i Dduw dueddu a chynorthwyo plant Is-

rael yn eu herbyn hwynt. A hwy a drigas-

ant yn eu lle hicynt hyd y caethiioed—

o

ddyddiau Sanl, adn. 10, hyd gaethgludiad y
deg llwyth gan frenin Assyria, yr hyn oedd

yspaid 334 o flynyddau.

Adn. 23. A meibion hanner llwyth Man-
asse^ Ar ol son am feibion Reuben, adn. 3

—

10, ac wedi hyny am feibion Gad, adn. 11,

&c., y mae yr hanesydd yn awr yn dyfod at

feibion Maiíasse. Â drigasant yn y tir—yn

vr un tir a'r Reubeniaid a'r Gadiaid o du y
dwyrain i'r lorddonen. Basan hyd Daaì
hermon^ ^'C- — yn Basan y trigasant hwy
gvntaf ; ond, fel yr oeddynt yn amlhau, hel-

aèthent eu terfynau tua'r gogledd.

Adn. 24. Gwr cedyrn o nerth] Mewn
corff a meddwl; gwr enwog—o ran eu cy-

foeth, eu dylanwad, a'u parch.

Adn. 25. A hwy a droseddasant yn erhyn

T)uw eu tadau] Nid am yr Ilagariaid y dy-

wcdir hyn, er fod hyny yn wir am danynt

hwythau ; ond am y ddau Iwyth a lianner, fcl

V mae yn eglur oddiwrth yr adnod ganlynol.

Ac a buteiniasant ar ol duwiau pobl y wlad
—sef duwiau yr Ammoniaid a'r Ilagariaid,

Y rhai a ddinystriasai Duw o'r wlad ; hyny
yw, aethant yn eilunaddolwyr fel hwythau, yr

Iivn sydd yn buteindra ysbrydol, ac yn cy-

nwys yn aml buteindra cnawdol mown ffordd

o ftnrhydedd i rai o'u duwinn aflan. Syrthiodd

584

3 A phlant Amram ; Aaron,
Moses, aMiriam: ameibion Aaron;
Nadab, ac Abihu, Eleazar, ac Ith-

amar.
4 ^ Eleazar a genhedlodd Phi-

nees,Phinees agenhedlodd Abisua,
5 Ac Abisua a genhedlodd Buc-

ci, a Bucci a genhedlodd Uzzi,

6 AcUzziagenhedloddZerahiah,
a Zerahiah a genhedlodd Meraioth.
7 Meraioth a genhedlodd Amar-

iah, ac Amariah a genhedlodd
Ahitub,

8 Ac Ahitub a genhedlodd Zadoc,
a Zadoc a genhedlodd Ahimaas,

9 Ac Ahimaas a genhedlodd Az-
ariah, ac Azariah a genhedlodd
Johanan,

10 A Johanan a genhedlodd Az-
ariah, (hwn oedd yn offeiriad yn y
t a adeiladodd Solomon yn Jeru-
salem,)

11 Ac Azariah a genhedlodd Am-
ariah, ac Amariah a genhedlodd
Ahitub,

12 Ac Ahitub a genhedlodd Sa-
doc, a Sadoc a genhedlodd Salum,

13 A Salum a genhedlodd Hil-
ciah, a Hilciah a genhedlodd Az-
ariah,

14 Ac Azariah a genhedlodd Se-

llwythau ereiU Israel i'r un pechod, ond medd-
ylir i'r ddau Iwyth a hanner hyn flaenu y
Ìleill yn eu drygioni ; ac am hyny hwynt-hwy
a gaethgludwyd gyntaf o'u gwlad.
Adn. 26. A Duw Israel a annogoddysbryd

Puì, <!j"c.] Tueddodd Duw feddwl y ddau
frenin hyn i gaethgludo y ddau Iwyth a han-
ner i Assyria, yn nghyda'r gweddiU o'r deg
llwyth, fel y cawsom hanes o'r blaen yn 2Bren.
xT. 29, a xvii. 6, &c. Hyd y dydd hwn—
pryd yr oedd Ezra yn ysgrifenu ; a gallwn
chwanegu, eu bod heb ddychwelyd hyd
heddyw.

PEN. VI. Adn. 1—9. Meibion Lefi, Ger-
son, 4*c.] Yr oedd yn fwy angenrlieidiol i'r

offeiriaid a'r Lefiaid gael eu hachau wedi eu
cadw yn fanwl na neb o'r Israeliaid oddieithr

Juda, am fod hoU anrhydedd a breintiau eu
swydd yn dibynu ar hyny. Pelly ni a gawn i

rai ag oeddynt yn feibion i ofieiriaid, am nas
gallent oh-hain eu hachau o'r coflyfrau, gael eu
bwrw allan o'r off'eiriadaetli, a'u gwahardd i

fwytao'r pethau santaidd, Eíra ii. 62, 63.

Adn. 10. Hwn oeddyn offeiriad yn y t a
adeiladodd Solomon] Awgrymir yma nad
oedd y t hwnw mewn bod pryd yr oedd yr
hanesydd yn ysgrifenu y gciriau hyn; ftc os

E7-ra oedd yr ysgrifenydd, yr hyn sydd yn
fwyaf tebyp, rhaid fod yr aii dcml yn caol nou
wcdi cael ei hadeiladu ar y pryd.
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raiah, a Seraiah a genhedlodd Je-
hosadac,

15 A Jehosadac a ymadawodd,
pan í/rtcí/i-gludodd yr Arglwydd
Judah a Jerusalem trwy law Ne-
buchodonosor.

16 •[[ Meibion Lefi ; Gersom, Co-
hath, a Merari.

17 A dyma enwan meibion Ger-
som ; Libni a Simei.

18 A meibion Cohath ; Amram,
ac Isar, a Hebron, ac Uzziel.

19 Meibion Merari ; Mali, a
Musi. A dyma dylwyth y Lefiaid,

yn ol eu tadau.
20 ^ I Gersom ; Libni ei fab,

Jahath ei fab yntau, Zimmah ei fab
yntau,

21 Joah ei fab yntau, Ido ei fab
yntau, Zerah ei fab yntau, a Jeat-
erai ei fab yntau.

22 Meibion Cohath; Aminadab
ei fab ef, Corah ei fab yntau, Assir
ei fab yntau,

23 Elcanah ei fab yntau, ac Ebi-
asaph ei fab yntau, ac Assir ei fab

yntau,
24 Tahath ei fab yntau, Uriel ei

fab yntau, Uzziah ei fab yntau, a
Saul ei fab yntau.
25 A meibion Elcanah ; Amasai,

ac Ahimoth.
26 Elcanah : meibion Elcanah

;

Zophai ei fab ef, a Nahath ei fab

yntau,
27 Eliab ei fab yntau, Jeroham

ei fab yntau, Elcanah ei fab yntau.
28 A meibion Samuel ; y cyntaf-

anedig Fasni, yna Abiah.
29 í Meibion Merari -, Mali, Lib-

ni ei fab yntau, Simei ei fub yntau,
Uzza ei fab yntau,

30 Simea ei fab yntau, Haggiah
ei fab yntau, Asaiäh ei fab yntau.

Adn. 11—14. Ac Azariak a gerihedlodd

Seraiah, ^c.] Gwel ar pen. ii. 5.

Adn. 15. A Jehosadac a ymadaioodd] Neu
*a aeth i gaethiwed,' ar yr un pryd ag y
caethgludodd yr Arglwydd drigolion Juda a

Jerusalem.

Adn. 16—27- Meihion Lefi\ Y rhai nid

oeddynt yn perthyn i'r oflfeiriadaeth : gwel ar

pen. ii. 5.

Adn. 28, A meihion Samuel] Canys yr

oedd yntau o Iwyth Lefi, 1 Sam. i. 1. Y
€3jntaýanedig Fasni—yn 1 Sam. viii. 2, dy-

edir mai y cyntafanedig oedd Joel. Fe allai

mai dau enw ar yr un dyn oedd Joel a Fasni.

Ond tybia Clarke fod yr enw Joel wedi ei

4 B

31 Y rhai hyn a osododd Dafydd
yn gantorion yn nh yr Arglwydd»
ar ol gorphwys o'r arch.

32 A hwy a fuant weinidogion
mewn cerdd o flaen tabernacl pab-
ell y cyfarfod, nes adeiladu o
Solomon d yr Arglwydd yn Jeru-
salem: a hwy a safasant wrth eu
defod yn eu gwasanaeth.

33 A dyma y rhai a weiniasant,
a'u meibion hefyd : o feibion y Co-
hathiaid; Heman y cantor, mab
Joel, fab Semuel,
34 Pab Elcanah, fab Jeroham,

fab Eliel, fab Toah,
35 Eab Suph, fab Elcanah, fab

Mahath, fab Amasai,
36 Fab Elcanah, fab Joel, fab Az-

ariah, fab Sephaniah,
37 Fab Tahath, fab Assir, fab

Ebiasaph, fab Corah^
38 Fab Isar, fab Cohath, fab Lefî,

fab Israel.

39 A'i frawd Asaph, (yr hwn
oedd yn sefyll ar ei law ddeau,) sef
Asaph mab Berachiah, fab Simea,
40 Fab Michael, fab Baasiah, fab

Malciah,
41 Fab Ethni, fab Zerah, fab

Adaiah,
42 Fab Ethan, fab Zimmah, fab

Simei,
43 Fab Jahath, fab Gersom, fab

Lefi.

44 A'u brodyr hwynt, meibion
Merari, oedd ar y lîawaswy : Ethau
mab Cisi, fab Abdi, fab Maluc,
45 Fab Hasabiah, fab Amasiah,

fab Hilciah,
46 Fab Amsi, fab Bani, fab Sa-

mer,
47 Fab Mali, fab Musi, fab Me-

rari, fab Lefi.

48 A'u brodyr hwynt y Lefiaid

goUi o'r testjTi yn y Ile hwn ; a bod y gair
vesheni, yr hwn a arwydda i/r ail, ac a gyfeir-
ia at Ahiah, wedi cael ei ^raeuthur yma yn
enw priodol, sef Fasni. Eithr y mae y Syri-
aeg a'r Arabaeg yn darllen y testyn feí yn
1 Sam. viii. 2.

Adn. 29, 30. Meihion 3ferar{] Enwir dau
fab i Merari yn adn. 19, sef 3Iali a Musi ;
eithr ni sonir yma ond am Mali, a hiliogaeth
Merari yn ei linell ef.

Adn. 31, 32. Y rhai hyn a osododd Da
fydd yn gartorion] I ganu mawl i'r Ar-
glwydd â'u llais, ac âg offer cerdd

; yn nh yr
Arglwydd—yn y babell a wnaed i'r arch yn
Seion, dinas Dafydd, hyd nes yr adeiledid' r
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oedd gwedi eu rlioddi ar holl wasan-
aeth tabernacl t Dduw.

49
"If

Ond Aaron a'i feibion a

aberthasant ar allor y poeth-offrwm,

ac ar allor yr arogldarth, i gyflawni
holl wasanaeth y cysegr santeidd-

iolaf, ac i wneuthur cymmod dros

Israel, yn ol yr hyn oll a orchym-
ynasai Moses gwas Duw.

50 Dyma hefyd feibion Aaron;
Eleazar ei fab ef, Phinees ei fab

yntau, Abisua ei fab yntau,

51 Bucci ei fab yntau, Uzzi ei

fab yntau, Zerahiah ei fab yntau,

52 Meraioth ei fab yntau, Amar-
iah ei fab yntau, Ahitub ei fab

yntau,
53 Sadoc ei> fab yntau, Ahimaas

ei fab yntau.
54 ^A dyma eu trigleoedd hwynt

yn eu palasau, yn eu terfynau ; sef

meibion Aaron, o dylwyth y Co-
hathiaid : oblegid eiddynt hwy yd-

oedd y rhan hon.
55 A rhoddasant iddynt Hebron

yn ngwlad Judah, a'u maesydd
pentrefol o'i hamgylch.

56 Ond maesydd y ddinas, a'i

phentrefì, a roddasant hwy i Caleb
mab Jephunneh.

57 Ac i feibion Aaron y rhoddas-

ant hwy ddinasoedd Jndah, yn
noddfa ; Hebron, a Libnah a'i maes-
ydd pentrefol, a Jattir, ac Estemoa,
a'u maesydd pentrefol, ^

58 A Hilen a'i maesydd pentref-

ol, a Debir a'i maesydd pentrefol,

59 Ac Asan a'i maesydd pentref-

ol, a Bethsemes a'i maesydd pen-

trefol

:

60 Ac o Iwyth Benjamin; Geba
a'i maesydd pentrefol, ac Alemeth
a'i maesydd pentrefol, ac Anathoth
a'i maesydd pentrefol : eu holl ddi-

nasoedd hwynt trwy eu teuluoedd
oedd dair dinas ar ddeg.

deml ; ar ol gorphwys oW arch—ar ol ei

dwyii i (l Obed-edom, 2 Sam. vi. 17.

Adn. 33—47. A dyma y rhai a weiniasant']

Fel cantorion. Meddylir fod Ucman, y prif

Í;antor, yn seíyll yn y canol; Asaph ar ei

aw ddeau, adn. 39 ; ac Èthan ar ei aswy,

adn. 44.

Adn. 48. A'u hrodyr hicynt y Lefiaid] Y
riiai nid oeddynt o nifer y cantorion ; oedd

ffwedi eu rhoddi ar holl wasanaeth tabernacl

'tíj Dduw—rhai i ofalu am y dodrefn a'r

Ìlcstri, ac ereill i ladd yr aberthau, eu blingo,

a'u damio, Num, iii. C, &c,
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61 Ac i'r rhan arall o feibion Co-
hath o deulu y llwyth hwnw, y
rhoddwyd o'r hanner llwyth, sef
hanner Manasseh, ddeg dinas, wrth
goelbren.

62 Bhoddasant hefyd i feibion

Gersom trwy eu teuluoedd, o Iwyth
Issachar, ac o Iwyth Aser, ac o
Iwyth Naphtali, ac o Iwyth Manas-
seh yn Basan, dair ar ddeg o ddi-

nasoedd.
63 1 feibion Merari trwy eu teulu-

oedd, o Iwyth Eeuben, ac o Iwyth
Gad, ac o Iwyth Zabulon, y rhodd'
asant trwy goelbren ddeuddeg o
ddinasoedd.

64 A meibion Israel a roddasant
i'r Lefîaid y dinasoedd hyn a'u

maesydd pentrefol.

65 A hwy a roddasant trwy goel-

bren, o Iwyth meibion Judah, ac o
Iwyth meibion Simeon, ac o Iwyth
meibion Benjamin, y dinasoedd hyn,

y rhai a alwasant hwy ar eu henw-
au hwynt.

66 Fr rhai oedd o deuluoedd
meibion Cohath, yr ydoedd dinas-

oedd eu terfyn, o Iwyth Ephraim.
67 A hwy a roddasant iddynt hwy

ddinasoedd noddfa, sef Sichem a'i

maesydd pentrefoí, yn mynydd
Ephraim; Gezer hefyd a'i maes-
ydd pentrefol,

68 Jocmeam hefyd a'i maesydd
pentrefol, a Beth-horon a'i maes-
ydd pentrefol,

69 Ac Ajalon a'i maesydd pen-
trefol, a Gathrimmon a'i maesydd
pentrefol.

70 Ac o hanner llwyth Manasseh

;

Aner a'i maesydd pentrefol, a Bile-

am a'i maesydd pentrefol, i deuluy
rhai oedd yn ngweddill o feibion
Cohath.
71 I feibion Gersom deulu han-

ner llwyth Manasseh y rhoddwyd

Adn. 49—53. Ond Aaron à'ifeibion, Á'c.l

Yr ocdd rhan benaf y wasanaeth yn pertnyn
iddynt hwy. Aaron yn unig, a'i olynwyr yn
yr archofteiriadaeth, a wnaent y ci/mod, ac a
weinyddent yn y cysegr santciddiolaf ; a'i

feibion ef, yr oft'eiriaid ereill, a aberthent ar
allor y poeth-offrwm, ac a arogldarthent.
Adn. 54—59. A dyma eu triyleoedd hwunt]

Sef triglcoedd yr oft'eiriaid a'r Lefiaid uchod,

y rhai a roddwyd iddynt yn ngwahanol Iwyth-
au Isracl : gwel ar Jos^. xx a xxi.

Adn. 60. Uair dinas ar ddeg] ba rai yr
cnwir yma unarddpg. Crybwyllir am ddwy
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Golan yn Basan a'i maesydd pen-
trefol, Astaroth hefjd a'i maesydd
pentrefol.

72 Ao o îwyth Issachar ; Cedes
a*i maesydd pentrefol, Daberath a'i

maesydd pentrefol,

73 Ramoth hefyd a'i maesydd
pentrefol, ac Anem a'i maesydd
pentrefol.

74 Ac o Iwyth Aser; Masal a'i

maesydd pentrefol, ac Abdon a'i

maesydd pentrefol,

75 Hucoc hefyd a'i maesydd pen-
trefol, a Eehob a'i maesydd pen-
trefol.

76 Ac o Iwyth Naphtali ; Oedes
yn Galilee a'i maesydd pentrefol,

Hammon hefyd a'i maesydd pen-
trefol, a Chiriathaim a'i maesydd
pentrefol.

77 I'r rhan arall o feibion Merari
y rJioddwyd o Iwyth Zabulon, Rim-
mon a'i maesydd pentrefol, a Tha-
bor a'i maesydd pentrefol.

78 Ac am yr lorddonen a Jeri-

cho, seý o du dwyrain yr lorddon-
en, y rhoddwyd o Iwyth Eeuben,
Beser yn yr anialwch a'i maesydd
pentrefol, Jasah hefyd a'i maesydd
pentrefol,

79 Cedemoth hefyd a'i maesydd
pentrefol, a Mephaath a'i maesydd
pentrefol.

80 Ac o Iwyth Gad, Bamoth yn
Gilead a'i maesydd pentrefol, Ma-
hanaim hefyd a'i maesydd pen-
trefol,

81 Hesbon hefyd a'i maesydd
pentrefol, a Jazer a'i maesydd pen-
trefol.

ereill yn Jos. xxi. 16, 17, seíJuttah a Gibeon;
ond dicbon fod y rhai hyny wedi adfeilio, a
myued yn annghyfanedd, pan ysgrifenwyd y
Uyfr hwTi ar ol y dychweliad o Babilon.

Adn. 61—81. Ac i'r rhan arall o feihion

Cohaiht ^c.] Gwel ar Jos. xxi, a Num. xxxii.

PEN. VII. Adn. 1. A meihion Issacar—
pedwar'] Yr un nifer ag yn Gren. xlvi. 13, ond
fod Jasub yma yn cael ei alw Joh yno : eithr

yn Num. xxvi. 23, 24, ceir yr enwau yr un
fath ag yma.
Adn. 2. £Ju rhifyn nyddiau Dafydd\ Pan

y rhifodd Joab hwynt ar orthymyn Dafydd,
2 Sam. xxiv. 2.

Adn. 3. A meibion hrahiah—pump] Nid
oes ond pedwar yn cael eu henwi yn y testyn,

a phedwar y cyfrifir hwynt yu y Syriaeg a'r

Arabaeg. ^Ond onpump yw yr iawn ddarllcn-

iad, rhaid fod Izrahiah yn cael ei gyfrif gyda'i

PENNOD VII.

AMEIBION Issachar oedd, Tola, a
Phuah, Jasub, a Simron, pedwar.
2 A meibion Tola, Uzzi, a Reph-

aiah, a Jeriel, a Jamai, a Jibsam,
a Semuel, penaethiaid ar d eu
tadau : o Tola yr ydoedd gwr ced-
yrn o nerth yn eu cenhedlaethau j

eu rhif yn nyddiau Dafydd oedât

ddwy fil ar hugain a chwe chant.

3 A meibion Uzzi ; Izrahiah : a
meibion Izrahiah ; Michael ac Oba-
diab, a Joel, Isiah, pump : yn ben-
aethiaid oll.

4 A chyda hwynt yn eu cenhedl-
aethau, ac yn ol t eu tadau, yr yd-
oedd byddinoedd milwyr i ryfel, un
fíl ar bymtheg ar hugain : canys
llawer oedd ganddynt o wragedd a
meibion.

5 A'u brodyr cedyrn o nerth, o
hoU deuluoedd Issachar, a gyfrif-

wyd wrth eu hachau, yn saith mil a
phedwar ugain mil oll.

6 % A meibion Benjamin oedd,
Bela, a Becher, a Jediael, tri.

7 A meibion Belai Esbon, ac
Uzzi, ac Uzziel, a Jerimoth, ac Iri;

pump o benaut eu tadau, cedyrn o
nerth, a gyfrifwyd wrth eu hachau,
yn ddwy fìl ar hugain a phedwar ar
ddeg ar hugain.

8 A meibion Becher oedd, Zem-
irah, a Joas, ac Eliezer, ac Elioen-
ai, ac Omri, a Jerimoth, ac Abiah,
ac Anathoth, ac Alemeth : y rhai
hyn oll oedd feibion Becher.

9 A hwy a rifwyd wrth eu hach-
au, yn ol eu cenhedlaethau, yn ben-

bedwar mab, íel y dygwydda yn fynych.
Adn. 4. Canys llawer oedd ganddynt o

wragedd] Sef llawer gan bob un ; a chymhell-
id hwynt i amlwreica oddiar awydd i luosogi

had Ábraham yn ol yr addówid, yn fwy nag
oddiar wyniau anianol.

Adn. 5. Saith mil a phedwar ugain mil\

Dyma nifer yr hoU ryfelwyr o feibion Issacar,

yn cynwys y rhai a rifwyd o'r blaen yn adn.

2,4.
Adn. 6. A meihwn Benjamin—trí] Yr

oeddynt yn ddeg, Gen. xlvi. 21 ; ac enwir
pump honynt pen. viii. 1, 2, eithr yma ni

enwir ond tri, naiíl ai am mai y rhai hyn oedd-
ynt enwocaf, neu am fod y teuluoedd ereiU

wedi diflanu.

Adn. 7. Pump o henau t eu tadau] Neu
brif ddynion yn eu teuluoèdd, oU yn enwog
am nerth a gwrohleb mewn rhvfel.

Adn. 8, 9. Y rhai hyn oìl oedd fcibion
687
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au t eu tadau, yn gedyrn o nerth,
yn ugain mil a dau cant.

10 A meibion Jediael ; Bilhan :

a meibion Bilhan ; Jeus, a Benja-
min, ac Ehud, a Chenaanah, a Ze-
than, a Tharsis, ac Ahisahar.

11 Y rhai hyn oll oedcl feibion
Jediael, yn benau cu tadau, yn
gedyrn o nerth, yn myned allan

mewn llu i ryfel, yn ddwy fìl ar
bymtheg a dau cant.

12 Suppim hefyd, a Huppim,
meibioü Ir ; Husim, meibion Aher.

13 ^ Meibion Naphtali ; Jasiel,

a Gruni, a Geser, a Salum, meibion
Bilhah.

14 ^ Meibion Manasseh ; Asriel,

yr hwn a ymddyg ei wraig : (ond ei

ordderch-wraig o Syria a ymddyg
Machir tad Gilead:

15 A Machir a gymerodd yn
wraig chwaer Huppim a Suppim, ac
enw eu chwaer hwynt oedd Maach-
ah:) ac enw yr ail mah Salphaad:
ac i Salphaad yr oedd merched.

16 A Maachah gwraig Maohir a
ymddyg fab, a hi a alwodd ei enw
ef Peres, ac enw ei frawd ef Seres,
a'i feibion ef oedd, Ulam, a Becem.

17 A meibion Ulam ; Bedan.
Dyma feibion Gilead fab Machir,
fab Manasseh.

18 A Hammolecheth ei chwaer ef

Becher] A'ú fab Benjamin; hyny yw, yr
oeddynt oU yn feibion, yrion, neu ddís-
gynyddion oddiwrth Becher, ac yn enwog am
eu nerth i ryfel.

Adn. 10—12. A mcibion Jediael] Trydydd
mab Benjamin, adn. G ; hyny yw, disgynydd-
ion oddiwrtho cf yn llinach Bilhan ei fab.

Adn. 13. Meibion Naphlali] Yr un nifer
ag yn Gen. xlvi. 24, ond fod ychydig wahan-
iaeth yn yr enwau, am y rheswm a roddwyd
yn y sylw ar adn. 8 o'r bennod hòno.
Adn. 14—19. Meibion Manasse] Gwel ar

Num. xxvi. 29, &c.
Adn. 20. Meibion Ephraim] Mab ieuangaf

Joseph : gwel ar Nura. xxvi. 35—37.
Adn. 21. A dynion Galh] Sef y Philist-

iaid ; y rhai a ànioyd yn y tir—yn Gath yn
Uwyth Dan ; neu ynte yn y'r Aiíft, lle yr oedd
meibion Ephraim y pryd hyn, ac o'r llc y
dacthai y J'hilistiaid ar y cyiîtaf. A'ti lladd-
oddhwynl—scfHadd moibion Ephraim. Nid
ocs son am liyn mcwn un llo arall yn yr ys-
grytliyrau ; eitlir crybwyllir am dano gan yr
hcn ysgrifcnwyr luddcwig. Ymddcngys i

liyn gyuicryd Uc ychydig cyn tcyrnasiad y
brcnin ncwydd a grybwyllir Exod. i. 8, ' yv
hwn ni adnabua.sai mo Joscph.' O hcrwydd
dyfod () honynt i toaercd i ddwyn eii hànif-
niiaid hioynt—tybia rhai mai meibion IGph-
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a ymddyg Isod, ac Abiezer, a Ma-
halah.

19 A meibion Semida ocdd, Ahi-
an, a Sechem, a Lici, ac Aniham.
20 *^ A meibion Ephraim ; Su-

thelah, a Bered ei fab ef, a Thahath
ei fab yntau, ac Eladah ei fab yn-
tau, a Thahath ei fab yntau,

21 ^ A Zabad ei fab yntau, a
Suthelah ei fab yntau, ac Ezer, ac
Elead : a dynion Gath, y rhai a an-

wyd yn y tir, a'u lladdodd hwynt,
o herwydd dyfod o honynt i waered
i ddwyn eu hanifeiliaid hwynt.

22 Ac Ephraim eu tad a alarodd
ddyddiau lawer; a'i frodyr a ddaeth-
ant i'w gysuro ef.

23 •IT A phan aeth efe at ei wraig,
hi a feichiogodd, ac a esgorodd ar
fab ; ac efe a alwodd ei enw efBeri-
ah, am fod drygfyd yn ei d ef.

24 (Seerah hefyd oedd ei ferch ef,

a hi a adeiladodd Beth-horon yr
isaf, a'r uchaf hefyd, ac üzzen-
serah.)

25 Á Eephah oedd ei fab ef, a
Reseph, a Thelah ei fab yntau, a
Thahan ei fab yntau,

26 Laadan ei fab yntau, Ammi-
hud ei fab yntau, Êlisama ei fab
yntau,

27 ÍSTun ei fab yntau, Josua ei

fab yntau.

raim a ddaethant o'r AiflFt i Gath, i ddwyn
anifeiliaid y Philistiaid, gan feddwl fod yr
amser wedi dyfod pryd yr oeddynt i gael

meddiant o Ganaan ; ond y mae yn debycach
mai gwÿr Gath a aethant i waered i'r Aift't,

i ddwyn anifeiliaid meibion Ephraim, pryd y
lladdasant eu perchenogion o herwydd iddynt
geisio eu hattal.

Adn. 22. Ac Ephraim eu tad a alarodd
ddyddiau lawer] Am farwolaeth ei fab a'i

yrion, fel y coöawyd yn yr adnod flaenorol.

Tybia Ì)r. Lightfoot ac ereiU fod Zabad yn
frawd i Suthelah a grybwyllwyd adn. 20, ac

yn ail fab i Ephraim ; ac mai y Zabad hwn,
yn nghyda'i dri mab, Suthelah, Ezzer, ac

Elcad, a laddwyd gan y Philistiaid uchod.

Adn. 23. Ac efca ahoodd ei enw cf Beri-
ah] Yr hyn a arwydda ' mown drygfyd ;' am
fod dryyfyd yn ci d ef—am iddo golli ci

fcibion ydiydig cyn gcni y mab hwn.
Adn. 24. Sccrah hefyd ocdd ciferch ef]

Nid merch uniongyrciiiol Ephraim, eithr ei

yrcs, neu ci oryres cf ; a hi a adeiladodd
Beth-horon—yn Nglianaau, ar ol i Israel gacl

eu scfydlu yno : gwol ar .los. x. 10.

Adn. 25—29. A Rephah oedd ci fab ef\

Scf mab Beriah ond odid, am yr hwn y
soniwyd ddiweddaf, adn. 23 : gwel ar pei)»

ii. 5.
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28 % A'u meddiant a'u cyfancdd-
au oedd, Bcthel a'i plientrefi, ac o

du y dwyrain Naaran, ac o du y
gorllcwin Gezer a'i phentrefi ; a
Sichem a'i phentrefì, hyd Gazah a'i

phentrefì

:

29 Ac ar derfynau meibion Ma-
nasseh, Bethsean a'i phentrefi, Ta-
anach a'i phentrefi, Megido a'i

phentrefi, Dor a'i phentrefi. Meib-
ion Joseph mab Israel a drigasant
yn y rhai hyn.

30 ^ Meibion Aser ; Imnah, ac

Isuah, ac Isuai, a Beriah, a Serah
eu chwaer hwynt.

31 A meibion Beriah ; Heber, a
Malchiel, hwn yw tad Birzafith.

32 A Heber a genhedlodd Japh-
let, a Somer, a Hotham, a Sua eu
chwaer hwynt.

33 A meibioD Japhlet ; Pasach,
a Bimhal, ac Asuath. Dyma feib-

ion Japhlet.
34 A meibion Samer ; Ahi, a Ro-

gah, Jehubbah, ac Aram.
35 A mab ei frawd ef Helem;

Sophah, ac Imnah, a Seles, ac
Amal.

36 Meibion Sophah ; Suah, aHar-
nepher, a Sual, a Beri, ac Imrah.

37 Beser, a Hod, a Samma, a
Silsah, ac Ithran, a Beera.

38 A meibion Jether ; Jephun-
neh, Pispah, ac Ara.

39 A meibion Ula ; Arah, a Ha-
niel, a Resia.

40 y rhai hyn oll oedd feibion

Adn. 30—40. Meihion Aser] Gwel ar Gen.
xlvi. 17, Num. xxvi. 44-r47. A Serah eu
chwaer hwynt—pur anfynych y ceir benywod
yn yr achau luddewig ; ac ni ddodid hwynt
un amser i mewn heb ryw reswm arbenig.

Dywed y rabbiniaid fod merched Asser yn
brydferth iawn, ac iddynt oll briodi â bren-
hinoedd neu ofFeiriaid.

PEN. YIII. Adn. 1—5. Benjamin hefyd
a genhedlodd Bela] Felly hefyd y gelwir y
cyntafânedig hwn gan Moses, Gen. xlvi. 21

:

ond y mae enwau y lleill yn gwahaniaethu
oddiwrth y rhai a grybwyllir gan Moses. Gan
hyny rhaid mai yrion feenjaminoedd yrhai
hyn, neu ynte fod dau neu chwaneg o enwau
yn perthyn i'r un dyn. Efe a soniasai o'r

blaen am y Uwyth hwn, pen. vii. 6 ; ond yma
sonir am dano drachefn, a hyny yn fanylach

;

mewn rhan er mwyn Saul, yr hwn oedd o
Iwyth Eenjamin ; ac mewn rhan am i'r Uwyth
hwn ymlynu wrth Dafydd a brenhiniaeth
Juda, a chael eu caethgludo gyda Juda i

Babilon.

Aser, penau cit cenedl, yn ddewis
wr o nerth, yn benau capteniaid.
A'r cyfrif trwy eu hachau o wr i

ryfel, oedd chwe mil ar hugain o
wr.

PEKNOD VIII.

T)EKJAMIN hefyd a genhedlodd
-L^ Bela ei gyntafanedig, Asbel yr
ail, ac Aharah y trydydd,

2 ISTohah y pedwarydd, a Eapha
y pummed.

3 A meibion Bela oedd, Adar, a
Gera, ac Abihud,
4 Ac Abisua, a Naaman, ac Ahoah,
5 A Gera, a Sephuphan, a Huram.
6 Dyma heíyd feibion Ehud;

dyma hwynt penau cenedl preswyl-
wyr Geba, a hwy a'u mudasant
hwynt i Manahath

:

7 ÎTaaman hefyd, ac Ahiah, a
Gera, efe a'u symudodd hwynt, ac
a genhedlodd Úzza, ac Ahihud.

8 Cenhedlodd hefyd Saharaim yn
ngwlad Moab, gwedi eu gollwng
hwynt ymaith : Husim a Baara oedd
ei wragedd.

9 Ac efe a genhedlodd o Hodes
ei wraig, Jobab, a Sibia, a Mesa, a
Malcham,

10 A Jeus, a Sabiah, a Mirmah.
Dyma ei feibion ef, penau cenedl.

11 Ac o Husim efe a genhedlodd
Ahitub, ac Elpaal.

12 A meibion Elpaal oedd, Eder,
a Misam, a Samed, yr hwn a ad-

Adn. 6, 7. JDyma hefyd feibion Ehud] Yr
un ag Ehwd, ail farnwT Israel, fel y tybia
rhai, Bam. iii. 15. A hwy a'u mûda'sant
hwynt i Manahath—hyny yw, symudwvd
preswylwyr Geba i Manahath, am nad oedd
digon Q le iddynt yn Geba ond odid.

Adn. 8. Cenhedlodd hefyd Saharaim]
Hyny yw, Ehud a genhedlodd Saharaim, vn
chwanegol at y rhai a grybwyllwyd adn. '7.

Ond yn ol ySaesonaeg, 'Saharaim a genhedlodd
blaìit yn ngwlad Moab.' Gwedi eu gollwng
hîoynt ymaith—hyny yw, yn ol rhài, wedi
mudo preswylwyr Geba ymaith, adn. 6, 7;
neu, yn ol ereill, wedì iddo ollwng ei wragedd
ymaith trwy ysgariad, a phriodi gwraig arall.

Husim a Baara oedd ei wragedd—oedd
gwragedd Ehud, yn ol y Gymraeg ; a gwrag-
edd Saharaim, yn ol y Saesouaeg.

Adn. 9, 10. Ac efe a genhedlodd o Ilodes
ei wraig] Dywed y Targum mai enw arall ar
Baara oedd llodes ; a'i bod yn cael ei galw
felly am i'w gr ei phriodi hi dwhefu ar ol ei
hysgaru.
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eiladodd Ono, a Lod a'i. phentrefi.

13 Beriah hefyd, a Sema, oedd
benau cenedl preswylwyr Ajalon

;

y rhai a ymlidiasant drigolion Gath.
14 A.hiohefyd, Sasac, a Jerimoth,
15 Zebadiah hefyd, ac Arad, ac

Ader,
16 Michael hefyd, ac Ispah, a

Joha, meibion Beriah

;

17 Zebadiah hefyd, a Mesulam,
a Hezeci, a Heber,

18 Ismerai hefyd, a Jezliah, a
Jobab, meibion Elpaal

;

19 Jacim hefyd, a Zichri, a Sabdi,
20 Elienai hefyd, a Silthai, ac

Elîel,

21 Adaiah hefyd, a Beraiah, a
Simrath, meibion Simhi;

22 Ispan hefyd, a Heber, ac Eliel,

23 Abdon hefyd, a Zichri, a
Hanan,

24 Hananiah hefyd, ac Elam, ac
Antothiah,

25 Iphedeiah hefyd, a Phenuel,
meibion Sasac

;

26 Samserai hefyd, a Sehariah,
ac Athaliah,

27 Jaresiah hefyd, ac Elîah, a
Zichri, meibion Jehorara.

28 Y rhai hyn oedd benau cenedl,

se/penaethiaid ar eu cenhedlaethau.
Y rhai hyn a gyfaneddasant yn
Jerusalem.

29 Yn Gibeon hefyd y preswyl-
iodd tad Gibeon, ac enw ei wraig ef

oedd Maachah.
30 Ac Abdon ei fab cyntafanedig

Adn. 11. Ac Ilusim] Os goUyngodd ei

gr hon ymaith, fel y dywed rhai, adn. 8,

rhaid ei fod wedi ail briodi hon hefyd, neu fod

y ddau fab a enwir yma wcdi eu cenhedlu cyn
ei hysgaru hi.

Adn. 12. A meibion IJlpaal, ^c] Gwel ar

pen. ii. 5.

Adn. 13. Y rhai a ymlidiasant drigolion

Gatli] Yn debygol am yr hyn a wnaethant
Lwy i feibion Ephraim, pcn. vii. 21.

Adn. 14—27- Ahio liefyd, Sasac, ^c.] Y
rliai hyn oU oeddynt hiliogaeth Benjamin, ac

yn brif ddynion yn eu tculuoedd o 0C3 i

oes.

Adn. 28. Y rhai hyn a gyfaneddasant yn
Jerusalem] Aa\ Ibd rhan o'r ddinas hòno yn
pertliyn i Iwyth Ucnjiimin: gwel ar Jos. xv.

ü3, a xviii. 28.

Adn. 2Ü—32. Yn Gibeon hefydypresioyl-
iodd tad Gibeon, á^c] Knw yr hwn ocdd
Jehiel, pcn. ix. 35. Y mac yr adnodau hyn,

hyd ddiwedd adn. 38, i'wcanfod drachcfn yn
en. ix. 35—44, gydag ychydig amrywiaeth

mewnrhai o'r enwau. Dywed yr rabbiniaid

5Ö0

ef, Sur hefyd, a Chis, a Baal, a
Nadab,

31 Gedor hefyd, ac Ahio, a Za-
cher.

32 Micloth hefyd a genhedlodd
Simeah : y rhai hyn hefyd, ar gyfer
eu brodyr, a breswyliasant yn Je-
rusalem gyda'u brodyr.

33 ^ Ner hefyd a genhedlodd Cis,

a Chis a genhedlodd Saul, a Saul a
genhedlodd Jonathan, a Malchisua,
ac Abinadab, ac Esbaal.

34 A mab Jonathan oedd Merib-
baal ; a Meribbaal a genhedlodd
Michah.

35 A meibion Michah ; Pithon,
a Melech, a Tharea, ac Ahaz.

36 Ac Ahaz a genhedlodd Jeho-
adah, a Jehoadah a genhedlodd
Alemeth, ac Azmefeth, a Zimri : a
Zimri a genhedlodd Mosa,

37 A Mosa a genhedlodd Bineah

:

a Eapha oedd ei fab ef, Eleasah ei

fab yntau, Asel ei fab yntau.
38 Ac i Asel y hii chwech o feib-

ion, a dyma eu henwau hwynt, Az-
ricam, Bocheru, ac Ismael, aSear-
iah, ac Obadiah, a Hanan. Y rhai
hyn oll oedd feibion Asel.

39 A meibion Esec ei frawd ef
oeddf Ulam ei gyntafanedig ef, Je-
hus yr ail, ac Eliphelet y trydydd.
40 A meibion Ulam oedd ddynion

cedyrn o nerth, yn saethyddion, ac
yn aml eu meibion a'u hyrion, sef
cant a deg a deugain. Y rhai hyn
oll edd o feibion Benjamin.

i Ezra gael dwy restr o'r enwau hyn, gydag
ychydig wahaniaeth yn yr enwau ; a chan na
wyddai efe yn iawn pa un oedd gywiraf, ddar-

fod iddo farnu yn ddoethach osod y ddwy
restr i lawr.

Adn. 33. Ner hefyd a genhedlodd Cis]

Tad Saul, brenin cyntaf Israel: gwel ar

1 Sam. ix. 1.

Adn. 34—38. A mab Jonathan oedd Mc"
rib-baal] Yr un a Mephiboseth, yr hwn oedd
yn gloíí o'i dracd, 2 Sam. iv. 4. Y mae yr

enw cyntaf, Merib-baal, yn arwyddo un yn
'gwrthscfyll Baal ;' a Mcphiboseth, 'cywil-

ydd' ncu ' ddinystr i eilunod.' .

Adn. 39. A meibion Escc eifradef] Sef

brawd Ascl, am yr hwn y soniwyd ddiwcddaf.

Adn. 40. A meibion Ulam] Y rhai hyn oU
adn. 34, hyd ddiwedd y bcnnod, ocddynt

hiliogacth Mephiboseth, mab Jonathan cytaill

Dafydd ; accr fod cu cyndad yn gloífa mu.«;g-

rcll, yr ocddynt hwy oU yn gcdyrn o nerth, ac

yn saethyddion cnwog fel yr holl Bcnjamin-

iaid.



Aclimi Israel a Juäa. 1 CRON. IX. Ydychweliad o Bahilon,

PENNOD IX.

AHOLL Israel a rifwyd wrtîi eu
hachau, ac wele hwynt yn ys-

grifenedig yn llyfr brenhinoedd Is-

rael a Judah ; a hwy a gaetli-gìud-

wyd i Babilon am eu camwedd.
2 ^ Y trigolion cyntaf hefyd y

rhaioeddyn. eu hetifeddiaeth yn eu
dinasoedd oedd, yr Israeliaid, yr
offeiriaid, y Lefiaid, a'r Nethiniaid.

3 Ac yn Jerusalem y trigodd rhai

o feibion Judah, ac o feibion Ben-
jamin, ac o feibion Ephraìm, a Ma-
nasseh

:

4 Üthai mab A.mmihud, fab Om-
ri, fab Imri, fab Bani, o feibion

Phares fab Judah.
5 Ac o'r Siloniaid ; Asaiah y

cyntafanedig, a'i feibion.

6 Ac feibion Zerah ; Jeuel, a'u

brodyr, chwe chant a deg a phed-
war ugain.
7 Ac o feibion Benjamin ; Salu

mab Mesulam, fab Hodafiah, fab
Hasenuah,

8 Ibneiah hefyd mab Jeroham,
ac Elah mab Uzzi, fab Michri, a
Mesulam mab Sephatiah, fabReuel,
fab Ibnijah

;

9 A'u brodyr yn ol eu cenhedl-
aethau, naw cant a deg a deugain a

PEÎSr. IX. Adn. 1. A holl Israel a rifioyd
torth eu hachau] Nid yn awr, eíthr yn amser
Dafydd, 2 Sam. xxiv. 2 ; ac wele hwynt yn
ysgrifenedig yn llyfr brenhinoedd Israeí a
Juda—gwel ar 1 Bren. xiv. 19, 29 ; a hwy a
gaethgludwyd i Bahilon—hyny yw, caeth-
gludwyd gwr Juda a Benjamîn yno, yn
nghyda rhai o'r llwythau ereill ag oeddynt
wedì ymgymysgu â hwynt er mwyn gwasan-
aeth y deml yn Jerusalem ; am eu camwedd—fel y gwelsom yn 2 Bren. xxiv a xxv.
Adn. 2. Y trigolion cyntaf heýyd] Y rhai

B, ddychwelasant gyntaf o Babiion ar ol eu
caethiwed, ac a gymerasant eu hetifeddiaeth
gyntaf jn eu gwahanol ddinasoedd

; yr Is-
raeliaid—sef pobl gyfíredin Juda a Beniamin,
yn nghydag ereill olwythau Ephraim, Manas-
se, &c., adn. 3; yr offeiriaid—o hiliogaeth
Aaron ; y Lefiaid—gweision cynorthwyol yr
offeiriaid ; aV Nethiniaid—hiliogaeth yr hen
Gibeoniaid, yn nghydag ereiU yn yr un .swydd
a hwynt, y rhai a roddesid yn wêision i'r off-

eiriaid a'r Lefiaid, Jos. ix. 23, &c.
Adn. 3. Ac yn Jerusalem y trigoddrhai o

feibion Juda ac ofeihion Berijamin'] Y rhai
a feddent hawl wreiddiol ynddí ; ac ofeihion
Ephraim a Manasse—y rhai a gaethgíudesid
gyda hwynt, ac yn awr a ddychwelasant ar yr
un pryd o Babilon. Fe allai i lawcr o'r deg
llwyth ddychwelyd yr un pryd o Assyria

chwech. Y dynion hyn oll oedd
benau cenedl ard eu tadau.

10 % Ac o'r offeiriaid ; Jedaiah,
a Jehoiarib, a Jachin,

11 Azariah hefyd mab Hilciah,

fab Mesulam, fab Sadoc, fab Me-
raioth, fab Ahitub, t^rwysog t
Dduw

;

12 Adaiah hefyd mab Jeroham,
fab Passur, fab Malchiah ; a Maas-
ia, mab Adiel, fab Jazerah, fab

Mesulam, fab Mesilemith, fab Im-
mer.

13 A'u brodyr, penaf ar d en
tadau, yn fil a saith cant a thriug-

ain ;
ynwr galluog o nerth i waith

gwasanaeth t Dduw.
14 Ac o'r Lefiaid ; Semaiah mab

Hasub, fab Azricam, fab Hasabiah,
o feibion Merari,

15 Bacbaccar hefyd, Heres, a
Galal, a Mattaniah mab Michah, fab
Zichri, fab Asaph

;

16 Óbadiah hefyd mab Semaiah,
fab Galal, fab Jeduthun ; a Bere-
chia mab Asa, fab Elcanah, yr hwn
a drigodd yn nhrefydd y Netoph-
athiaid.

17 Y porthorion hefyd oedd, Sal-
um, ac Accub, a Thalmon, ac Ahi-
man, a'u brodyr: Salum ojdoedd
benaf

;

hefyd ; canys cyhoeddasai Cyrus ryddid i'r

luddewon }ti mhob rhan o'i lywodraeth, yr
hon a gyrhaeddai i Assyria yn gystal ag i

Babilon a Chaldea. Galln feddwl i lawer o'r

deg Uwyth encilio at Juda a Benjamin pryd

y^ sefydlodd Jeroboam addoliad y lloi aur yn
ei deyrnas ef, neu pryd y gwarchaewyd 'ar

Samaria gan frenin Assyría, y rhai a gaeth-
gludwyd i Babilon gyda gwr Juda a Ben-
jamin, ac a ddychwelasant yn awr gyda hwy,
ac a sefydlwyd trwy goelbren yn ninas Jeru-
salem, Neh. xi. 1, &c.
Adn. 4—10. Uthai mab Ammihud, ^c.]

Y mae y rhestr yma yn Ued debyg í'r rhai a
geir yn Ezra a Nehemiah, ac yn cjTxwys v
rhai a ddychwelasant i Jerusalem' ,<7yn/û!/',

adn. 2 ; eithr y mae y rhestr yn Nehemiàh
xi yn helaethach, am y cynwysa ond odid y
rhai a ddaethant i Jerasalem loedi hyny, ac a
drigasant yno yn lle y rhai a enwir ýma, neu
gyda hwynt. Ac am y gwahaniaeth mewn
rhai o'r enwau ni ddylem ryfeddu, pan yr vs-
tyriom fod yn arferiad gan yr luddewon roddi
dau enw yn fynych i'r un dyn, a chynanu a
sillebu yr un enw yn wahanoí.

Adn.ll. Tywysog t Dduw] Nen v sagan^
yr hwn oedd raglaw i'r archoffeiriad,a'"rswvdd-
og nesaf ato ef : gwel ar 2 Bren. xxv. 18."

Adn. 12—19. Adariah hefyd, ^'c.l Gwel
ar pen. ii. B.
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Ypwtliorion 1 CRON. IX. a'r caniorion.

18 A hyd yn hyn yn mhorth y
brenin o du y dwyrain. Y rhai
hyn o fìnteioedd meibion Lefi oedd
borthorion.

19 Salum hefyd mab Core, fab
Ebiasaph, fab Corah, a'r Corahiaid
ei frodyr ef o dylwyth ei dad, oedd
ar waith y weinidogaeth, yn cadw
pyrth y babell: a'u tadau hwynt
ar lu yr Arglwydd, oedd yn cadw
y ddyfodfa i mewn.

20 Phinees hefyd mab Eleazar a
fuasai dywysog arnynt hwy o'r

blaen ; a'r Arglwydd ydoedd gydag
ef.

21 Zechariah mab Meselemiah
ydoedd borthor drws pabell y cyf-

arfod.

22 Hwynt oll y rJiai a etholasid

yn borthorion wrth y rhiniogau,
oedd ddau cant a deuddeg. Hwynt-
hwy yn eu trefydd a rifwyd wrth
eu hachau

;
gosodasai Dafydd a

Samuel y gweledydd y rhai hyny
yn eu swydd.
23 Felly hwynt a'u meibion a saf-

ent wrth byrth t yr Arglwydd, sef

t y babell, i wylied wrth wyliad-
wriaethau.

24 Y porthorion oedd ar bedwar
o fanau, dwyrain, gorllewin, gog-
ledd, a deau.

Adn. 20—23. Phinees—fuasai dywysog
arnynt kwy d'r blaen] Sef ar y Lefiaid uchod,

llu yr Argíwydd, y rhai a gadwent y ddyfodfa

i mewn i'r babell gynt yn yr anialwch ; a'r

Arylwydd ydoedd gydag ef—i'w gynorthwyo

a'i fendithio yn y cyflawniad o'i swydd. Cry-

fawyllir hyn er calondid i'r rhai oedd yn yr un
swydd yn awr.

Adn. 24. Y porlhorion oedd ar hedwar o

fanau] Gwel ar adn. 26, a pen. xxvi. 13, &c.

Adn. 2.5. yl'M hrodyr y rhai oedd yn eu

írefydfT] Sef y licfiaid ereiU ag oeddynt

borthorion, y rhai a breswylicnt yn y dinas-

oedd a roddesid iddynt yn y gwahanol Iwyth-

au ; oedd i ddyfod ar y seithfcd dydd—o'u

trefydd yn y wlad, i gyflawni wythnos eu

gwyìiadwriaeth yn y cysegr. Yr oedd y cylch

neu y dosbarth newydd yn dechreu ar eu gor-

chwyl bob bore sabbotli o aniser i amser, ac

nid âi yr hen gylcli allan hyd ddiwedd y sab-

botli ; ao felly yr oedd y ddau gylch yn
gweithredu gyda'u gilydd am y sabbotli.

Adn. 20. Canys dan lywodraeth y Lefiaid

hyn] Sef y pcdwar pen portlior, y rliai a

cdrychent ar ol y 212 o borthorion oreill, adn.

22 ; yr oedd yr ystafelloedd a Ihrysorau t
])dùw—yn y rhai yr ocdd y Uestri cysegred-

jg, i'w cadw yn ofalus rhag i ncb ladrata dim
o honynt.

Adn. 27. Aco amgylch t Dduw y lletyent
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25 A'u brodyr, y rhai oedd yn eu
trefydd, oedd ì ddyfod ar y seithfed
dydd, o amser i amser, gyda hwynt.

26 Canys dan lywodraeth y Lef-
iaid hyn, y pedwar pen porthor, yr
oedd yr ystafelloedd a thrysorau
t Dduw.

27 ^ Ac o amgylch t Dduw y
lletyent hwy, canys arnynt hwy yr
oedd yr oruchwyliaeth, ac arnynt
hwy hefyd yr oedd ei agoryd o fore

i fore.

28 Ac o honynt hwy yr oedd gol-

ygtüyr ar lestri y weinidogaeth, ac
mewn rhify dygent hwynt i mewn,
ac mewn rhify dygent hwynt allan.

29 A o'hai o honynt hefyd oedä
wedi eu gosod ar y llestri, ac ar
holl ddodrefn y cysegr, ac ar y
peillied, a'r gwin, a'r olew, a'r

thus, a'r aroglau peraidd.

30 Rhai hefyd o feibion yr oíTeir-

iaid oedd yn gwneuthur enaint o'r

aroglau peraidd.

31 A Mattithiah un o'r Lefiaid, (yr

hwn oedd gyntafanedig Salum y
Corahiad,) ydoedd mewn swydd ar
waith y radell.

32 Ac ereill o feibi«n y Cohath-
iaid eu brodyr hwynt, oedd ar y
bara gosod, i'tü ddarparu bob sab-

both.

hioy] Ni oddefid iddynt hwy drigo me\vn
trefydd fel eu brodyr, adn. 25, ond yr oedd yn
rhaid iddynt letya yn wastadol mewn ystafell-

oedd amgylch y cysegr, fel y byddent yn
agos i'w gwaith ; cänys arnynt hioy yr oedd
yr oruchioyliaeth—eu gwaith hwy oedd ed-

rych fod yr îs-borthorion yn gwneyd eu gwaith

yn iawn ; ac arnynt hioy yr oedd ei agoryd
—sef agor pyrth y cyscgr bob bore, a'u cau

bob hwyr, neu orchymyn i hyny gael ei

wneyd.
Adn. 28. Ar lestri y weinidogaeth] Y rhai

a ddefnyddiai yr offeiriaid yn eu gwasanaeth

gyda'r aberthau, &c. ; ac mewn rhify dygent

hìoynt i mewn—gan cu cyfrif yn ofalus, pan
orphenai yr oífeiriaid ;\ hwynt, a phan fyddai

arnynt eu heisiau drachefn.

Àdn. 20. Ar y lleslri] Y rhai a ddefnydd-

id o fown y cyscgr, ac yn wahanol i'r rhai

a ddefnyddid yn y cyntedd gyda'r aberthau,

adn. 28 ; ac ar y peiUied, ^c—o ba rai y
gwneid y bwyd-olfrymau, y diod-offrymau, yr

aroghlarth, &c.

Adn. 30. Jihai hefyd o feihion yr offeir-

iaid ocdd yn gwneuthur enaint] Óhwanegir
hyn i ddangos, cr fod cadwraeth yr aroglau

peraidd yn cael oi yniddiried i'r Lefiaid, eto

nas gallai nob ond yr ofroiriaid wneyd yr on-

aint santaidd o honynt dan boou marwolaoth,

Eîod. XXX. 34—38.



Swydd y Lefiaid, 1 CRON. X. Marwolaeth Saul,

33 A dyma y cantorion, penau
cencdl y Lefiaid, y rJiai oedd mewn
ystafelloedd yn ysgyfala; o her-

ydd arnynt yr oedd y gwaith liwnw
ddydd a nos.

34 Dyma benau cenedl y Lefiaid,

penau trwy eu cenhedlaethau : hwy
a drigont yn Jerusalem.

35 ^ Ac yn Gibeon y trigodd tad
Gibeon, Jehiel, ac enw ei wraig ef

oedd Maachah

:

36 A'i fab cyntafanedig ef oedd
Abdon, yna Sur, a Chis, a Baal, a
Ner, a ÎTadab,

37 A Gedor, ac Ahio," a Zechar-
iah, a Micloíh.

38 A Micloth a genhedlodd Si-

meam : a hwythau hefyd, ar gyfer
eu brodyr, a drigasant yn Jerusa-
lem gyda'u brodyr.

39 ÌS'er hefyd a genhedlodd Cis,

a Chis a genhedlodd Saul, a Saul a
genhedlodd Jonathan, a Malchisua,
ac Abinadab, ac Esbaal.

40 A mab Jonathan oedd Merib-
baal ; a Meribbaal a genhedlodd
Michah.

41 A meibion Michah oedd, Pi-
thon, a Melech, a Tharea, ac Ähaz.

42 Ac Ahaz a genhedlodd Jarah,
a Jarah a genhedlodd Alemeth, ac
Azmefeth, a Zimri ; a Zimri hefyd
a genhedlodd Mosa

:

43 A Mosa a genhedlodd Bineah
;

a Rephaiah oedd ei fab ef, Elasah
ei fab yntau, Asel ei fab yntau.
44 Ac i Asel yr ydoedd chwech o

Adn. 31. Ar waith y raâell] I wneyd
teisenau at y bwyd-offrymau.
Adn. 32. Bara ffosod] Gwel ar Exod. xxv.

30, a Lef. xxiv. 5—9.
Adn. 33. A dyma y cantorion] Perthynol

i'p cysegr, y rhai a gyfansoddent ac a ganent
fialmau, emynau, a thônau, ac a addysgent
ereiU i'w canu ; y rhai oedd mewn ystafell-

oedd— amgylch y deml, fel y gallent fod yn
agos at eu gwaith bob amser ; yn ysgyfala—
cyfarfyddasom â'r gair hwn o'r blaen yn Barn.
vüi. 11, lle yr arwydda ond odid ddifaterwch

neu anwyliadwriaeth ; eithr ei ystyr yma yw
bod yn rhydd oddiwrth bob trafferth neu or-

chwyl arall, ac oddiwrth bob toll, teyrnged, a
threth, Ezra vii. 24, fel ag i allu rhoddi eu
holl amser at eu gwaith. herwydd arnynt
yr oedd y gwaith hwnw—nid ar yr un rhai,

ond ar ddosbeirth gwahanol, y rhai aymgy-
merent â'r gwaith bob yn ail, pen. xxv. 8 ;

ddydd a nos—yn barhaus ; ac yn enwedig
fore a hwyr, aramser y ddwy wasanaeth. Yr
«edd hyn yn dangos fod Duw yn haeddu ei

^lipnna yn waattäol, äc hefyd yn gysgod o'r

4 ç

feibion, a dyma eu henwau hwynt

;

Azricam, Bocheru, ac Ismael, a
Seariah, ac Obadiah, a Hanan.
Dyma feibion Asel.

PENNOD X.

\ 'R Philistiaid a ryfelasant yn er-
-^ byil Israel, a íFô'dd gwr ísrael
ftaen y Philistiaid, ac a gwymp-

asant yn archolledig yn mynydd
Gilboa.

2 A'r Philistiaid a erlidiasant ai:'

01 Saul, ac ar ol ei feibion : a'r
Philistiaid a laddasant Jonathan,
ac Abinadab, a Malchisua, meibion
Saul.

3 A'r rliyfel a drymhaodd yn er-
byn Saul, a'r perchen bwäau a'í
cawsant ef, ac efe a archollwyd gan
y saethyddion.

4 Yna y dywedodd Saul wrth yr
hwn oedd yn dwyn ei arfau ef,Tn dy gleddyf, a gwân fi âg ef,
rhag dyfod y rhai dienwaededig
hyn a'm gwatwar i. Ond arwein-
ydd ei arfau ef nis gwnai, ranys
ofnodd yn ddirfawr. Ýna y cymerth
Saul gleddyf, ac a syrthiodd arno.

5 A phan welodd arweinydd ei
arfau ef farw o Saul, syrthiodd yn-
tau hefyd ar y cleddyf, ac a fiji

farw.

6 Felly y bu farw Saul, a'i drî
mab ef, a'i holl dylwyth a fuant
feirw yn nghyd.
7 A phan welodd holl wr Israeî,

nef, Ile y maent yn ei foliannu ac yn ei waa»
anaethu ef ddyddanos, Dat. iv. 8, a vii. 15.
Adn. 34. Ìíwy a drigent yn Jerusalemì

Heb fyned ar gylch i'w trefydd yn y wlad, fel
yr âi y Lefiaid cyffredin.

Adn. 35—44. Ac yn Gibeon y trigodd tad
Gibeon] Sef tad trigolion Gibeon, 'y rhai a
lywodraethid ganddo ef fel penaeth y Ile, ft

henafiad Uawer o honynt. Dinas yn Ilwvth
Benjamin oedd Gibeon, Jos. xviii. 25. Jehiel—dyma ei enw ef; ac enw ei wraig ef oedd
Maachah—Heb. achotho, ' enw ei chwaee ef
oedd Maachah.' Ond y mae yr hoU brif gvf-
ieithiadau, a'r Ile cyfredol yn pen. viii, 'yn
darllen ' ei wraig,' fel y Gymraeg. Y maen
dra thebyg mai gwall o eiddo rhyw adysgrif.
enydd boreol ydoedd ; canys un lythyren ft
wna yr holl wahaniaeth ; os'ysgrifenir y gair
â cheth, gwna chaer ; ond os à shin^ gwn»
WjiAiG. Gwel ar pen. viü. 29—40.

PEN. X. Adn. 1-12. A'r PMUüiaids
ryfelasant yn erhyn Jsrael, á'c.] Cawwm yr
hanes yniÄ o'r blaen, bron yn yr un geiriaa,
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MarwólaeiTi Saul. 1 CBOlSr. XI. YhohlynenciUoatDafydd.

y rhai oedd yn y dyffryu, ffoi o hon-

ynt hwy, a marw Sanl a'i feibion

;

hwy a ymadawsant o'n dinasoedd,

ac a ffoisant ; a'r Philistiaid a

ddaethant, ac a drigasant ynddynt.
8 ^ A thranoeth pan ddaeth y

Philistiaid i ddiosg y lladdedigion,

hwy a gawsant Sanl a'i feibion yn
feirw yn mynydd Gilboa.

9 Ac wedi iddynt ei ddiosg, hwy
a gymerasant ei ben ef, a'i arfau,

ac a anfonasant i wlad y Philistiaid

o amgylch, i ddangos i'w delwau,

ac i'r bobl.

10 A hwy a osodasant ei arfau ef

yn nh eu duwiau, a'i benglog a

grogasant hwy yn nh Dagon.
11 ^ A phan glybu holl Jabes

Gilead yr hyn oll a wnaethai y Phi-

listiaid i Saul,

12 Pob gr nerthol a godasant,

ac a gymerasant ymaith gorff Saul,

a chyrff ei feibion ef, ac a'u dygas-

ant i Jabes, ac a gladdasanteuhes-
gyrn hwynt dan y dderwen yn
Jabes, ac a ymprydiasant saith

niwrnod.
13 % Felly y bu farw Saul, am

ei gamwedd a wnaethai efe yn er-

byn yr Arglwydd, sef yn erbyn

gair yr Arglwydd yr hwn ni chadw-

asai efe, ac am iddo ymgynghori á

dewines, i ymofyn â hi

:

14 Ac heb ymgynghori á'r Ar-

glwydd: am hyny y lladdodd efe

ef, ac y trôdd y frenhiniaeth i Da-

fydd mab Jesse.

PENNOD XI.

YKA holl Israel a ymgasglasant

at Dafydd i Hebron, gan ddy-

yn 1 Sam. xxxi. 1—13; a chyfeirir y dar-

llenydd at y sylwadau yno.

Àdn. 13. Felly y hu'farw Saul ameigam-
wedd] Neu ei droseddau aml yn erbyn gor-

chymynion yr Arglwydd. (1) Un camwedd

pwysig iawn oedd ei waith yn offrymu y
poèth-offrwm ei hun, heb offeiriad, 1 Sam.

xiii. 9—13. (2) Camwedd arall oedd arbed

Agag, ar ol cacl gorchymyn i*w ddinystrio ef

a'i anifeiliaid, 1 Sam. xv. 3, &c. (3) Cam-
wedd arall oedd orlid Dafydd yn mhob man,

gan gcisio ci ladd ef, 1 'Sam xviii. 29. (4)

('arawedd arall oedd peri lladd offeiriaid yr

Arglwydd, 1 Sam. xxii. 18. (.5) A chamwedd

arall oedd ymgynghori â'r ddewines o líndor,

(1 Sam. xxviiì. 7, Äc.,) yr hyn ocdd yn groes

i orchymynpendant Duw, I^ef. xix. 31.

Adn. 14. Ac heb ytrujynghori áW Ar-
594

wedyd,Wele, dy asgwrn a'th gnawd
di ydym ni.

2 Doe hefyd, ac echdoe, pan yd-
oedd Saul yn frenin, tydi oedd yn
arwain Israel i mewn ac allan : a
dywedodd yr Arglwydd dy Dduw
wrthyt, Ti a borthi fy mhobl Israel,

a thi a fyddi dywysog ar fy mhobl
Israel.

3 A holl henuriaid Israel a ddaeth-
ant at y brenin i Hebron, a Dafydd
a wnaeth gyfammod â hwynt yn
Hebron, gerbron yr Arglwydd ; a
hwy a eneiniasant Dafydd yn frenin

ar Israel, yn ol gair yr Arglwydd
trwy law Samuel.

4 ^ A Dafydd a holl Israel a aeth
i Jerusalem, hon yw Jebus, ac yno
y Jebusiaid oedd drigolion y tir.

5 A thrigolion Jebus a ddywed-
asant wrth Dafydd, ISTi ddeui i mewn
yma. Eto Dafydd a ennillodd dr
Seion, yr hwn yw dinas Dafydd.

6 A dywedodd Dafydd, Pwy byn-
ag a darawo y Jebusiaid yn gyntaf,
efe a fydd ynbenaf, acyndywysog.
Yna yr esgynodd Joab mab Serfìah

yn gyntaf, ac a fu benaf.

7 A thrigodd Dafydd yn y tr : o
herwydd hyny y galwasantef Dinas
Dafydd.
8 Ac efe a adeiladodd y ddinas

oddiamgylch, o Milo amgylch-
ogylch : a Joab a adgyweiriodd y
rhan arall i'r ddinas.

9 A Dafydd a aeth ac a gynydd-
odd fwyfwy, ac Arglwydd y lluoedd
oedd gydag ef.

10 *^ Dyma hefyd benaethiaid y
cedyrn ocdd gan Dafydd, yn ym-
gryfhau gydag ef yn ei deyrnas, a
chyda holl Israel, i'w wneuthur ef

glwydd] Y mae yn wir iddo ymgynghori âg
ef yn hannerog a rhagrithiol am fyr amser

;

ond gan na ddarfu iddo barhau i ddysgwyl
wrth yr Arglwydd, na chwaith ymgynghori

âsr ef trwy yr iawn Urim, eithr myned at

ddowines, ystyrir y fath ymgynghori yr un
poth a phcidio ymgynghori o gwbl : gwel ar

1 Sam. xxviii. G. Am hyny y lladdodd efe

ef—trwy ndael iddo gael ei archoUi gan y
Philistiaid, a syrthio ar gleddyf ei yswain

;

ac y tróddy frenhiniaeth i Dafydd—gy,éì.»r
1 Sam. xiii. 14.

PEN. XI. Adn. 1—9. Yna holl Israela
ymgasglasant at Dafydd i Jíebron, êçc^

Gwel yr adnodau hyn wedi eu hegluro yn y
sylwadau ar 2 Sam. v. 1—10.

Adn. 10. Dyma hefydbenaethiaidy cedyrn]
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jia. frenin ar Israel, yn ol gair yr
Argl-wydd.

11 A dyma rify cedyrn oeäd gan
Dafydd; Jasobeam mab Hachmoni,
pen y captenìaid : hwn a ddyrchaf-
odd ei waewfFon yn erbyn tri chant,

j rhai a laddwyd ar MTmíáih.ganddo,
12 Ac ar ei ol cf Eleazar mab

Dodo, yr Ahohiad, hwn oedd im o'r

tri chedyrn.
13 Hwn oedd gyda Dafydd yn

Pasdammim ; a'r Philistiaid a ym-
gynullasant yno i ryfel, ac yr yd-
oedd rhan o'r maes yn llawn haidd,

a'r bobl a ífoisant o flaen y Philist-

iaid.

14 A hwy a ymosodasant yn
nghanol y rhandir Jiòno, ac a'i ha-
chubasatit hi, ac a darawsant y Phi-
listiaid : felly y gwaredodd yr Ar-
glwydd hivynt âg ymwared mawr.

15 ^ A thri o'r deg penaeth ar
hugain a ddisgynasant i'r graig at

Dafydd, i ogof Adulam ; a llu y
Philistiaid oedd yn gwersyllu yn
nyífryn Rephaim.

16 A Dafydd yna ydoedd yn yr
amddiffynfa, a sefyllfa y Philistiaid

yna oedd yn Bethlehem.
17 A Dafydd a flysiodd, ac a ddy-

wedodd, O, pwy a rydd i mi ddiod
ddwfr o bydew Bethlehem, yr hwn
sydd wrth y porth ?

18 A'r tri a ruthrasant trwy wer-
syll y Philistiaid, ac a dynasant
ddwfr o bydew Bethlehem, yr hwn
oedd wrth y porth, ac a'i cymeras-
ant ac a'i dygasant i Dafydd : ac ni

fynai Dafydd ei yfed ef, ond efe a'i

diod-offrymodd ef i'r Arglwydd :

19 Ac efe a ddywedodd, Na ato
fy Nuw i mi wneuthur hyn. A yfaf
fi waed y dynion hyn, a beryglasant
eu heinioes ? o herwydd mewn en-

bydrwydd am eu heinioes y dygas-
ant ef: am hyny ni fynai efe ei

yfed. Y tri chedyrn a wnaethant
hyn.

20 % Ac Abisai brawd Joab oedd
benaf o'r tri. A hwn a ysgydwodd
ei waewffon yn erbyn tri chant, ac

Y rhai a gynorthwyent â'ii holl egni i sefydlu
Dafydd yn ei deyrnas ; a chyda holl Israel—^sef yr holl ffyddloniaid a bleidient Dafydd.

Adn. 11—14. Tri chant,y ríiai aladdwyd
«r unwaith ganddo] Yn y fan, â'i law ei

hun : cafodd 500 yn chwaneg eu clwyfo yn
angcuol ganddo, neu eu Uadd gan y rhai oedd

sJu lladdodd hwynt : ac iddo y hu
enw yn mhlith y tri.

21 O'r tri, anrhydeddusach na'r

ddau ereill, a thywysog iddynt,

oedd efe ; ond ni ddaeth efe hyd y
tri cyntaf.

22 Benaiah mab Jehoiada, mab
gr grymus o Cabseel, mawr ei

weithredoedd : efe a laddodd ddau
o gedyrn Moab ; ac efe a ddisgyn-
odd ac a laddodd lew mewn pydew
yn amser eira.

23 Ac efe a laddodd Aifft-ddyn,

gr pum cufydd o fesur ; ac yn
llaw yr Aifft-ddyn yr oedd gwaew-
ffon megys carfan gwehydd; ao
yntau a aeth i waered ato ef â ffon,

ac a ddyg y waewffon o law yr
Aifft-ddyn, ac a'i lladdodd ef â'i

waewffon ei hun.
24 Hyn a wnaeth Benaiah mab

Jehoiada, ac iddo y hu enw yn
mhlith y tri chedyrn.

25 Wele, anrhydeddus oedd efe

yn mysg y deg-ar-hugain, ond at y
tri cyntaf ni ddaeth efe : a gos-
ododd Dafydd ef ar ei wr o gard.

26 ^ A chedyrn y llu oedd Asahel
brawd Joab, Elhanan mab Dodo o

Bethlehem,
27 Sammoth yr Harodiad, Heles

y Peloniad,
28 Ira mab Icces y Tecoiad, Abi-

ezer yr Anthothiad,
29 Sibbechai yr Husathiad, Ilai

yr Ahohiad,
30 Maharai y Netophathiad, Hq-

led mab Baanah y Netophathiad,
31 Ithai mab Ribai o Gibeah

meibion Benjamin, Benaiah y Pi-
rathoniad,

32 Hurai o afonydd Gaas, Abíel
yr Arbathiad,

33 Azmafeth y Baharumiad, Eli-
ahba y Saalboniad,

34 Meibion Hasem y Gizoniad,
Jonathan mab Sageth yr Harariad,

35 Ahiam mab Sachar yr Harar-
iad, Eliphal mab Ur,

36 Hepher y Mecherathiad, Ahi-
ah y Peloniad,

gydag cf, yr hyn a wna 800, fel y dywedir yn
2 Sam. xxiii. 8 : gwel y sylwadau yno.

Adn. 15—41. A thri oW deg penaeth ar
hitgain, êçc'] Gwel y sylwadau ar yr un hanes
yn 2 Sani. xxiii. 13—o9.

Adn. 42—47. Adina mab Sisa, êçe.'] Chwan-
egir y rhai hyn at y gofrestr vn 2 Sam. siiii.
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37 Hesro y Carmeliad, Naarai
mab Ezbai,

38 Joel mab Katlian, Mibhar mab
Haggeri,

39 Selec yr Ammoniad, Naharai
y Berothiad, yr hwn oedd yn dwyn
arfau Joab mab Serfìah,

40 Ira yr Ithriad, G-areb yr Ithr-
iad,

41 Urias yr Hethiad, Zabad mab
Alai,

42 Adina mab Sisa y Reubeniad,
penaeth y Eeubeniaid, a chydag ef
ddeg-ar-hugain,
43 Hanan mab Maachah, a Josa-

phat y Mithniad,
44 Uzziah yr Asterathiad, Sama

a Jehiel, meibion Hothan yr Ar-
oeriad,

45 Jediael mab Simri, a Joha ei

frawd ef y Tisiad,

46 Eliel y Mahafiad, a Jeribai, a
Josafiah, meibion Elnaam, ac Ith-

mah y Moabiad,
47 Eliel, ac Obed, a Jasiel y Me-

eobaiad.

PENNOD XII,

ADYMA y rhai a ddaeth at Da-
fydd i Siclag, ac efe eto yn

cadw arno rhag Saul mab Cis : a
hwy oedd yn mhlith y rhai cedyrn,
cynorthwywyr y rhyfel.

2 Yn arfogion â bwäau, yn medru
o ddeau ac o aswy daflu â cherig, a
eaethumewnbwäau: o frodyr Saul,

o Benjamin.
3 y penaf ocdd Ahiezer, yna Jo-

as, meibion Semaah y Gribeathiad,

a Jeziel a Phelet meibionAzmafeth,
a Berachah, a Jehu yr Anthothiad,

PEN. XII. Adn. 1. A dyma y rhai a
ddaeth at Dafydd i Siclug] Y rhai a enwir
adn. 3—22 ; ac efe eto yn cadw arno ^hag
Baul—neu yn ffoi rhag cael ei ladd ganddo :

gwel ar 1 Satn. xzvii. 6.

Adn. 2. Yn medru o ddeau ac o aswy]
Daflu cerig a saethau â'u llaw ddeau ac â'u

llaw aswy yn ddiwahaniaeth : gwel ar Bam.
iii. 15, a XX. 16.

Adn. 3—7- Y penaf oedd Ahiezer, ^c.]

Gwel ar pen. ii. 5.

Adn. 8—14. A rhai oW Gadiaid a ym-
neiUduasant at Dafydd] Y rhai a drigent

tuliwnt i'r lorddonen gyd;i llwyth Rouben a

jianner llwyth Manasse ; i'r amddiffynfa Ì'r

anialwch—i Siclag yn anialwch Judea; yn
medru trin tarian a bwcled—arfau amddiff-

ynol ac ytnotodol ; canya meddvlir fod vr olaf
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4 Ac Ismaiah y Gibeoniad, grym-
us oedd efe yn mhlith y deg-ar-hug-
ain, a goruwch y deg-ar-hugain

;

Jeremiah hefyd, a Jahaziel, a Jo-
hanan, a Jozabad y Gederathiad,

5 Eluzai, a Jerimoth, a Bealiah,

a Semariah, a Sephatiah yr Ha-
ruphiad,

6 Elcanah, a Jesiah, ac Azareel,
a Joezer, a Jasobeam, y Corhiaid,

7 A Joelah, a Zebadiah, meibion
Jeroham o Gedor.
8 A rhai o'r Gadiaid a yraneill-

duasant at Dafydd, i'r amddifíynfa
i'r anialwch, yn gedyrn o nerth,

gwr milwraidd i ryfel, yn medru
trin tarian a bwcled, a gwynebau
llewod oeâA eu hwynebau hwynt, ao
megys iyrchod ar y mynyddoedd o
fuander oeddynt hwy.

9 Ezer y cyntaf, Obadiah yr ail,

Eliab y trydydd,
10 Mismannah y pedwarydd, Je-

remiah y pummed,
11 Attai y chweched, Eliel y

seithfed,

12 Johanan yr wythfed, Elzabad
y nawfed,

13 Jeremiah y degfed, Machban-
ai yr unfed ar ddeg.

14Y rhai hyn oedd o feibion Gad,
yn gapteniaid y llu : yr un lleiaf

oedd ar gant, a'r mwyaf ar fìl.

15 Dyma hwy y rhai a aethant
dros yr lorddonen yn y mis cyntaf,

a hi wedi llifo dros ei hoU dorlanau,

ac a yrasant i fíb holl drigolion y
dyfírynoedd tua'r dwyrain, a thua'r
gorllewin.

16 A rhai o feibion Benjamin a
Judah a ddaethant i'r amddifíynfa
at Dafydd.

yn cyfeirio at y math hwnw o darianau i'r

rhai yr oedd picell yn y canol ; a gwynebau
llewod—neu lewaidd, sef gwynebau dewrion,

hyfion, a diofn ; uc megys iyrchod—o ran

cÿflymder, yr hyn a ystyrid yn gymhwysder
"mawr mewn rhyfelwyr.

Adn. 15. Dyma hwy y rhai a aethant

dros yr Jorddonen] I Siclag yn ngwlad Ca-

naan ; yny mis cyntaf—o'r flwyddyn eglwys-

ig, yr Ìíwn a elwid I\íisan neu Ahiò, yn cyf-

atob i ran o'n Mawrth a'n Hebrill ni ; a hi

wedi llifo dros ei holl dorlanau—pryd yr oedd

yn fwy annawdd a pheryglus ei chroesi, Jos.

iii. 15. l<c allai mai declireu llifo yr ydoedd,

neu iddynt gael rhyw ysgraffau i'w cynorth-

wyo : gwel ar 2 Sam. iix. 18. Ac a yrasant

i 'ffo holl drigolion y dyffrynoedd—o bob tu

i'r lorddonen, cyn ac wedi ei chroesi.
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17 A Dafydd a aeth i'w cyfarfod
hwynt, ac a lefarodd ac a ddywed-
odd wrthynt, Os mewn heddwch y
daethoch chwi ataf fì i'm cynorth-
wyo, bydd fy nghalon yn un â chwi :

ond os i'm bradychu i'm gelynion, a
minau heb gamwedd yn fy nwylaw,
Duw ein tadau ni a edrycho, ac a
geryddo.

18 A'r ysbryd a ddaeth ar Amasai
penaeth y capteniaid, ac efe a ddy-
wedodd, Eiddot ti, Dafydd, a chyda
thi, raab Jesse, y hyddwn ni ; hedd-
wch, heddwch i ti, a hedd i'th gy-
northwywyr ; o herwydd dy Dduw
sydd yn dy gymhorth di. ÿna Da-
fydd a'u croesawodd hwynt, ac a'u

gosododd hwy yn benaethiaid ar y
fyddin.

19 A rhai o Manasseh a droes at

Dafydd, pan ddaeth efe gyda'r Phi-
listiaid yn erbyn Saul i ryfel, ond
ni chynorthwyasant hwynt : canys
penaduriaid y Philistiaid, wrth
gynghor, a'i gollyngasant ef ym-
aith, gan ddywedyd, Efe a syrth at

ei feistr Saul am ein penau ni.

20 Fel yr oedd efe yn myned i

Adn. \Q. A rhai o feibion Benjamin a
Juda] Canys yr oedd y rhan fwyaf o'r ddau
Iwyth hyn yn bleidwyr i Saul, ac yn wrth-
wynebwyri Dafydd hyd yn hyn.
Adn. ÍJ. Os mewn heddwch y daethoch]

I'm cynorthwyo i yn erbyn Sauí a'i blaid
;

bvdd fy nghalon yn un â chwi—parchaf a

charaf chwi, a danghosaf hyny tuag atoch

mewn gweithred : ond os i'm bradychu—

i

ddwylaw Saul a'i bleidwyr, a minau heb
wneyd dim niwed erioed i Saul na chwithau

;

Duw ein tadau ni a edrycho ac a geryddo—
cymered ef sylw o'ch bradwriaeth, a chosped

y fath annghyfiawnder yn ei íFordd ei hun.
Adn. 18. A'rysbryd a ddaeth ar Amasai]

Cynhyrfwyd a gwrolwyd ef mewn modd an-
arferol i lefaru wrth Dafydd yn ei enw ei hun
a'i gymdeithion. Eiddòt ti, Dafydd—daeth-

om yma, nid i'th fradychu, ond i ymuno â'th

fyddin, ac i sefyll gyda thi yn dy hoU beryglon.

Heddwch, heddv)ch i ti, a heddi'thgynorth-
wywyr—bydded i chwi oll bob Uwyddiant,
diogelwch, a daioni ; neu fe allai ei fod yn
Ilefaru yn broflfwydoliaethol, dan gynhyrfiad
Ysbryd Duw, mai heddwch a gaent, am fod
Duw yn gymhorth iddynt. Yna Dafydda'u
croesawodd hwynt—a'u derbyniodd i mewn
i'r amddiíFynfa, lle y rhoddodd bob amgeledd
iddynt ; ac a'u gosododd hwy yn benaeth-
iaid ar yfyddin—ar ei fyddin ei hun, neu
ynte ar y fyddin a ddaethai yno gyda hwynt.
Adn. 19. A rhaio Manasse a droes at Da-

fydd] Yr oedd hyn yn brawf o'u hymlyniad
cryf hwy wrth Dafydd, pan y tröent gj'dag ef
i gynorthwyo y Philistiaid yn erbyn Saul

;

Siclag, trôdd ato ef o Manasseh,
Adnah, a Jozabad, a Jediael, a Mi-
chael, a Jozabad, ac Elihu, a Silth-

ai, y rhai oedd benaethiaid y mil-
oedd yn Manasseh.

21 A'r rhai hyn a gynorthwyas-
ant Dafydd yn erbyn y dorf : canya
cedyrn o nerth oeddynt hwy oll, a
chapteniaid ar y llu.

22 Canys rhai a ddeuai at Dafydd
beunydd y pryd hwnw, i'w gynorth-
wyo ef, hyd onid oedd efe yn Uu
mawr, megys llu Duw.

23 ^ A dyma rifedi y penau, y
rhai jTí arfogion i ryfel addaethant
at Dafydd i Hebron, i droi brenhin-
iaeth Saul ato ef, yn ol gair yr Ar-
glwydd.

24 O feibion Judah, yn dwyn
tarian a j0Pon-waew, chwe mil ac
wyth cant, yn arfog i ryfel.

25 feibion Simeon, yn gedyrn
nerthol i ryfel, saith mil a chant.

26 O feibion Lefi, pedair mil a
chwe chant.

27 A Jehoiada oedd dywysog ar
yr Aaroniaid, a chydag ef dair mil
a saith cant.

ond ni chynorthwyasant hwynt—hyny yw,
ni ddarfu i wr Manasse na Dafydd gynorth-
wyo y Philistiaid, o herwydd i benaduriaid y
Philistiaid ofni na fyddent hwy yn ff"yddlon

iddynt hwy yn erbyn Saul, ac felly eu troi yn
ol : gwel ar 1 Sam. xxiz. 4.

Adn. 20. Fel yr oedd efe yn myned i Sic-
lag] Neu yn dychwelyd yno o wersyll y Phi-
listiaid; tródd ato ef o Manasse—saith o
benaethiaid neu gapteniaid ereiU, a'u milwyr
gyda hwynt, heblaw y rhai a nodwyd adn. 19.

Adn. 21. A'r rhai hyn a gynorthwyasant
Dafydd yn erbyn y dorf] Sef yn erbyn yr
Amaleciaid, y rhai, tra yr oedd Dafydd ýn
myned gyda'r Philistiaid yn erbyn Saul, a
ruthrasant ar Siclag, ac a'i lloso;asant hi, gan
gaethgludo y gwragedd a'r plant : gwel yr
hanes yn 1 Sain. xxx. 1, &c.

Adn. 22. Canys rhai a ddeuai at Dafydd
beunydd] Oddiwrth Saul o blith holl Iwythau
Israeí, yr hyn a wnai fyddin Dafydd yn gryf-
ach, a byddin Saul yn wanach ; hyd onid
oedd efe yn llu maior—neu fyddin aneirif, fel

y ser neu yr angylion, y rhai a ehnr yn ' llu
Duw.'
Adn. 23—37. A dyma rifedi y penau] Sef

y byddinoedd arfog a chrytìon a ddaethant at
Dafydd i Hebron, ar ol rnarwolaeth Saul, ae
Isboseth ei fab ef ; i droi brenhiniaeth Saul
ato ef—seí yr hon a ddaliai t Saul cyn hyny
ar IsRAEL. Yr oedd Dafydd wedi bod yn
teymasu eisioes ar Juda saith mlynedd a chwe
mis, tra yr oedd Isboseth mab Saul yn teyrn-
asu ar Israel : gwel ar 2 Saip. v. 1—5.

' Yn
ol gair yr Arglwydd—vith Samuel, pryd yr
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28 Sadoc liefyd, llanc grynms
nerthol, ac o d ei dad ef dau ar

hugain o gapteniaid.

29 Ac o feibion Benjaminbrodyr
Saul, tair mil : canys hyd yn hyn
llawer o honynt oedd yn dylyn t
Saul.

30 Ac o feibion Ephraim, ugain
mil ac wyth cant, yn rymus nerthol,

yn wr enwog yn nh eu tadau.

31 Ac o hannerllwythManasseh,
tair mil ar bymtheg, y rhai a hys-

bysasid erbyn eu henwau, i ddyfod
i wneuthur Dafydd yn frenin.

32 Ac o feibion Isaachar, y rhai

a fedrent ddeall yr amseroedd i

wybod beth a ddylai Israel ei

wneuthur, eu penaethiaid hwynt
oedd ddau cant, a'u holl frodyr oedd

wrth eu gorchymyn hwynt.
33 Zabulon, y rhai aaentallan

i ryfel, yn medru rhyfela â phob
arfau rhyfel, deng mil a deugain, yn
medru byddino, a hyny yn JËyddlon.

34 Ac o Naphtali, mil o dywys-
ogion, á chyda hwynt, â tharian a

gwaewffon, ddwy fil ar bymtheg ar

hugain.
35 Ac o'r Daniaid, wyth mil ar

hugain a chwe chant, yn medru
rhyfela.

36 Ac o Aser yr oedd deugain mil
yn myned allan mewn byddin, yn
medru rhyfela.

37 Ac o'r tu hwnt i'r lorddonen,

o'r Reubeniaid, ac o'r Gadiaid, ac

o hanner llwyth Manasseh, y daeth

chwech ugain mil mewn pob rhyw
arfau cymhwys i ryfel.

38 Yr holl ryfelwyì^ hyn, yn
medru byddino, a ddaethant mewn
calon berffaith i Hebron, i wneuthur
Dafydd yn frenin ar holl Israel : a'r

rhan arall o Israel oedd hefyd yn
un feddwl i wneuthur Dafydd yn
frenin.

39 A hwy a fuant yno gyda Da-
fydd dridiau, yn bwyta ac yn yfed :

canys eu brodyr a arlwyasant idd-

ynt hwy.
40 A hefyd, y rhai oedd agos at-

ynt hwy, hyd Issachar, a Zabulon,
a JSTaphtali, a ddygasant fara ar as-

ynod, ac ar gamelod, ac ar fulod,

ac ar ychain, yn fwyd, yn üawd, yu
fiBgys, ac yn resingau, ac yn win,
ac yn olew, ac yn wartheg, ac yn
ddefaid yn helaeth : o herwydd yv
ydoedd llawenydd yn Israel.

PENNOD XIII.

ADAFYDD a ymgynghorodd â
chapteniaid y miloedd a'r can-

noedd, ac â'r holl dywysogion.
2 A Dafydd a ddywedodd wrth

holl gynulleidfa Israel, Os da gen-
ych chwi, a hod liyn o'r Arglwydd
ein Duw, danfonwn ar led at ein

brodyr y rhai a weddiîliwyd trwy
holl diroedd Israel, a chyda'hwynt
at yr offeiriaid a'r Lefiaid o fewn eu
dinasoedd a'u maesydd pentrefol,

i'w cynull hwynt atom ni.

anfonodd efe ef i eneinio Dafydd, 1 Sam. xvi.

1,12.
Adn. 32. Yrhai afedrent ddeallyr amser-

oedd] Hyny yw, yr oeddynt yn deall achosion y
deyrna.s yn dda, yn nghyda thymher y genedl,

a thuedd y dygwyddiadau presenol : yr oedd-

ynt yn ddynion o sylw a challinob, ac yn

deall' arwyddion yr amseroedd, a pha beth

oedd oraf ei wneuthur, a pha beth nid oedd ;

a gweithredent yn ol hyny. Dywed y Targum
eu bod yn seryddwyr ac yn ddewiniaid ; ond

nid hyny a feddylir yina.

Ad'n. 38. Yr hoU ryfelwyr hyn] Y rliai,

heb gyfrif y nnilwyr dan gapteniaid Sadoc ac

Issacar, adn. 28, 32, a gyrhaeddent i 340,822

o wr ; a ddaelhani mewn calon herffaiLh—
gyda gwir fwriad, ac oll o'r un meddwl ; i

wneuthur Dafydd yn frenin ar hoU hrael

ac nid ar Juda yn unig fel o*r blaen ; aW
rhan araU o hrael—y rhai ni ddacthant i

Hebron gyda hwynt: yr oeddynt hwythau

hefyd o'r un feddwl i \*Tieutliur Dafydd yn

frenin.

Adn. .30. A hwy a fuant yno gyda Da-
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fydd dridiau] Yn gwledda yn Uawen ar yr
aclilysur hwn ; canys eu brodyr a arlwyas-
ant iddynt—nid trigolion Hebron yn unig,

ond pobl yr hoU wlad a'r llwythau oddiam-
gylch, fel y gwelwn yn yr adnod ganlynol.

Adn. 40. O hcrwydd yr ydocdd Uawenydd
yn hracl] Wrth í'eddwl Ibd eu rhyfeloedd

cartrefol ar ben, a bod yr holl Iwythau i gael

eu huno dan un brcnin, a hwnw yn frenin

doeth a duwiol.

PEN. XIIT. A Dafydd a ymyynyhoroddt
^c.] A'r holl brif ddynion niewn awdurdod, y
rliai a feddent ryw ddylanwad dros ereilÌ.

Canys y mae yn beryglus i dywysog, yn en-

wedjg yn neclire ei deyrnasiad, orjihwys yn
uhig ar ei ddoethineb ei huu, heb ymgyngliori

Ag ereiU.

Adn. 2. A Dafydd a ddyioedodd wrlh holl

yymdleidfa hracl] Wrth y capteniaid a'r ty-

wysogion uchod, fel cynrychiolwyr cynulleid-

fa Isnu'l; Os da ycnych chwi—os ydych
chwi yn barnu ei fod yn ddoeth ac yn angen-

rheidiol, ac yn unol hg ewyllys yr Arglwydd,
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3 A dygwn drachefn arch ein

Duw atom ni ; canys nid ymofyn-
asom â hi yn nyddiau Saul.

4 A'r holl dyrfa a ddywedasant
am wneuthur felly : canys uniawn
oedd y peth yn ngolwg yr holl bobl.

5 Felly y casglodd Dafydd holl

Israel yn nghyd, o Sihor yr Aifft,

hyd y ffordd y delir i Hemath, i

ddwyn arch Duw o Ciriath-jearim.

6 A Dafydd a aeth i fyny, a holl

Israel, i Baalah, sef Ciriath-jearim,

yr hon sydd yn Judah, i ddwyn
oddiyno arch yr Arglwydd Dduw,
yr hwn sydd yn preswylio rhwng y
cerubiaid, ar yr hon y gelwir ei

enw ef.

7 A hwy a ddygasant arch Duw
ar fèn newydd o d Abinadab : ac

Uzza ac Ahio oedd yn gyru y fèn.

8 A. Dafydd a holl Israel oedd yn
chwarae gerbron Duw, â'w holl

nerth, ac â chaniadau, ac â thelyn-

au, ac â nablau, ac â thympanau,
ac â symbalau, ac ág udgyrn.

9 ^ A phan ddaethant hyd lawr-

dyrnu Cidon, Uzza a estynodd ei

law i ddala yr arch, canys yr ych-

ain oedd yn ei hysgwyd hi.

10 Ac enynodd liid yr Arglwydd
yn erbyn Uzza, ac efe a'i lladdodd
ef, oblegid iddo estyn ei law at yr
arch ; ac yno y bu efe farw gerbron
Duw.

11 A bu ddrwg gan Dafydd am

i'r Arglwydd rwygo rhwygiad yn
Uzza ; ac efe a alwodd y lle hwnw
Peresuzza, hyd y dydd hwn.

12 A Dafydd a ofnodd Dduw y
dydd hwnw, gan ddywedyd, Pa
fodd y dygaf arch Duw i mewn at-

affi?
13 Ac ni ddyg Dafydd yr arch

ato ei hun i ddinas Dafydd, ond efe

a'i cludodd hi i d Obed-edom y
Grethiad.

14 Ac arch Duw a arosodd gyda
theulu Obed-edom, yn ei d ef, dri

mis. A'r Arglwydd a fendithiodd
d Obed-edom, a'r hyn oll ydoedd
eiddo.

PENNOD XIV.

\ HIEAM brenin Tyrus a aufon-^ odd genadau at Dafydd, a choed
cedr, â seiri meini, a seiri prenau,
i adeiladu iddo ef d.

2 A gwybu Dafydd sicrhau o'r

Arglwydd ef yn frenin ar Israel

:

canys yr oedd ei frenhiniaeth ef
wedi ei dyrchafu yn uchel, o her-
wydd ei bobl Israel.

3 ^ A chymerth Dafydd wragedd
ychwaneg yn Jerusalem : a Dafydd
a genhedlodd feibion ychwaneg, a
merched.

4 A dyma enwau y plant oedd
iddo ef yn Jerusalem : Sammua, a
Sobab, ÍTathan, a Solomon,

ac yn tueddu er ei ogoniant ef ; danfonwn ar
led at ein hrodyr—sef at yr hoU bobl gyíFred-

iu trwy holl wlad Israel, y rhai, er fod Dafydd
yn frenin, a alwai efe ynfrodyr ; ac yr oedd
efe yn hyn yn gysgod o Grist, yr hwn, er ei

fod yn Fab Dnw, ac yn Frenin y brenhinoedd,
* nid yw gywilyddus ganddo alw ei bobl yn
frodyr,' Heb. ii. 11 ; a chyda hwynt at yr
offeiriaid a'r Lefiaid—yn yr holl ddinasoedd
a roisid iddynt yn ngwahanol Iwythau Israel.

Adn. 3. A dygwn drachefn arch ein Duw
atom nt] Nid oedd dim yn well gan Dafydd
na chael arch Duw yn agos ato, a chwenychai
ddechreu ei lywodraeth trwy ei chyrchu ato.

Cyn gynted ag y cafodd efe awdurdod i'w law,

efe a'i defnyddiodd o blaid crefydd. Fel hyn
dylai y rhai a godir i gyfoeth neu anrhydedd,
ddefnyddio eu hawdurdod i anrhydeddu Duw,
trwy ddwyn yn mlaen achosion ei deyrnas
ysbrydol ef yn mhlith dynion. Canys nid
ymofynasom â hiyn nyddiau Saul—yr oedd
SauÌ yn dra difater am arch Dnw, ac yr oedd
y bobl yn gyedin yn ymfoddloni ar fyned
i'r babeli i Gibeon, ac aberthu yno.

Adn. 4. Uniawn oedd y peth yn ngolwg
yr holl hobV\ Yr oeddynt wedi eu llyr ar-

gyhoeddi o resymoldeb y cynyjiad, ac yr

oedd eu cdwybod yn eu taraw am eu hes-
geulusdra blaenorol.

Adn. 5. Felìy y casglodd Dafydd holl Is-

rael yn nghyd] Sef y gwr mwyaf dewisedig
honynt, i'r nifer o 30,000, 2 Sam. vi. 1 ; o

Sihor yr Aift—wrth yr hon y dealla y Tar-
gum, a'r luddewon yn gyfiredinol, yr afon
Nilus ; hyd y ffordd y delir i Hemath—yn
mhen gogieddol Canaan ; hyny yw, o eithaf y
deau hyd eithaf y gogledd ; o Öiriath-jearim
—Ue yr oedd yr arch wedi bod am 46 o
flynyddau : gwel ar 1 Sam. vii. 2.

Adn. 6. Ar yr hon y gelwir ei enw ef]
Heb. ' flaen yr hon y gelwir ar ei enw ef.'

Adn. 7—14. A hwy a ddygasant arch Duw
arfen newydd, Sçcl Gwel yr adnodau hyn yn
cael eu hegìuro ar 2 Sam. vi. 2—11.

PEN. XIV. Adn. 1—16. A Hh'am hrenin
Syrus a anfonodd genadau at Dafydd, ^c.]
Gwel ar 2 Sam. v. 11—25, lle y cawsom yr
un hanes o'r blaen.

Adn. 17. Ac enw Dafydd á aeth trwy yr
holl wledydd] Hyny yw, aeth son am ei

ddewrder fel rhyfelwr, a nifer a grym ei fil-

wyr, trwy yr holl wledydd o amgylch Canaan,
ne» yr oedd y brenhinoedd cvniydoga€thol,
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6 Ac Ibhar, ac Elisua, ac Elpalet,

6 A JSTogah, a Nepheg, a Japhia,

7 Ac Elisama, a Beeliada, ac Eli-

phalet.

8 1" A phan glybu y Philistiaid

fod Dafydd wedi ei eneinio yn fren-

in ar holl Israel, y Philistiaid oll a

aethant i fyny i geisio Dafydd : a

chlybu Dafydd, ac a aeth aílan yn
eu herbyn hwynt.

9 A'r Philistiaid a ddaethant ac

a ymwasgarasant yn nyfifryn Ee-
phaim.

10 A Dafydd a ymgynghorodd
â Duw, gan ddywedyd, A âf fi i

fyny yn erbyn y Philistiaid ? ac a

roddi di hwynt yn fy llaw i ? A'r
Arglwydd a ddywedodd wrtho,

Cerdda i fyny, canys mi a'u rhodd-
af hwynt yn dy law di.

11 Felly yr aethant i fyny i Baal-

perasim, a Dafydd a'u tarawodd
hwynt yno. A Dafydd a ddywed-
odd, Duw a dorodd i mewn ar fy

ngelynim trwy fy llaw i, fel rhwygo
dyfroedd : am hyny y galwasant
hwy enw y lle hwnw Baalperasim.

12 A phan adawsant hwy eu duw-
iau, dyedodd Dafydd am eu llosgi

hwynt yn tàn.

13 A thrachefn eto y Philistiaid

a ymwasgarasant yn y dyíFryn.

14 A Dafj'^dd a ymgynghorodd â

Duw drachefn ; a Duw a ddywed-
odd wrtho, Na ddos i fyny ar eu
hol hwynt, tro ymaith oddiwrthynt,

a thyred arnynt ar gyfer y mor-
wydd.

15 Aphan glywech drwst cerdd-

ediad yn mrig y morwydd, yna dos

allan i ryfel : canys y mae Duw
wedi myned o'th flaen di, i daro llu

y Philistiaid.

a'u byddinoedd, yn ofni myned allan yn ei

erbyn ; a'r Arglwydd a roddes ei arswyd ef

ar yr holl genhedloedd—fel y cai efe beth

Beibiant oddiwrth ryfel i drin achosion cref-

yddol.

PEN. XV. Adn. 1. A Dafydd a wnaeih

iddo dat] Iddo ei hnn a'i deulu, trwy gy-

mhorth y seiri a anfonasai Iliram ato, pen.

xiv. 1 ; ac a barotôdd le i arch Duw—sef

pabellleni, hyd onid adeiledid teml iddi,

2 Sam. vi. 17-

Adn. 2. Nid yw i neh ddwyn arch Duw
ond ir Lejiaid] A rhaid iddynt hwythau ei

dwyn, nid ar fèn, ond ar eu hysgwyddau, a

hyny wedi iddynt ymsanteiddio yn briodol at

y gwaith, ac ar ol i'r arch gael ei gorchuddio

fan yr offeiriaid : gwel ar 2 Sam. vi. 7.
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16 A gwnaeth Dafydd megys y
gorchymynasai Duw iddo ; a hwy
a darawsant lu y Philistiaid o Gi-
beon hyd Gazer.

17 Ac enw Dafydd a aeth trwy
yr holl wledydd ; a'r Arglwydd a
roddes ei arswyd ef ar yr holl gen-
hedloedd.

PEKNOD XY.

4 DÄFYDD a wnaeth iddo daî
-^ yn ninas Dafydd, ac a barotôdd
le i arch Duw, ac a osododd iddi
babell.

2 A Dafydd a ddywedodd, Nid
yw i neb ddwyn arch Duw, ond i'r

Lefiaid : canys hwynt a ddewisodd
yr Arglwydd i ddwyn arch Duw, ac
i weini iddo ef yn dragywydd.

3 A Dafydd a gynullodd hoU
Israel i Jerusalem, i ddwyn i fyny
arch yr Arglwydd i'w lle a barot-
oisai efe iddi hi.

4 A Dafydd a gynullodd feibion
Aaron, a'r Lefiaid.

5 feibion Cohath ; Uriel y pen-
af, a'i frodyr, cant ac ugain.

6 O feibion Merari ; Asaiah y
penaf, a'i frodyr, dau cant ac ugain.

7 feibion Gersom ; Joel y pen-
af, a'i frodyr, cant a deg ar hugain.
8 feibion Elisaphan ; Semaiah

y penaf, a'i frodyr, dau cant.

9 O feibion Hebron ; Eliel y pen-
af, a'i frodyr, pedwar ugain.

10 O feibion Uzziel ; Amminadab
y penaf, a'i frodyr, cant a deuddeg.

11 A Dafydd a alwodd am Sadoc
ac am Abiathar yr offeiriaid, ac am
y Lefìaid, am Uriel, Asaiah, a Joel,

Semaiah, ac Eliel, ac Amminadab,
12 Ac a ddywedodd wrthynt, Chwi

Adn. 3. 1 ddwyn i fyny arch yr Ar'
glwydd] d Obed-edom, lle y buasai hiam
dri mis ar ei ffordd o Ciriath-jearim i Jeru-

salem : gwel ar 2 Sam. vi. 10, 11.

Adn. 4—10. Feibion Aaron] Sef yr offeir-

iaid, i'r rhai, yn nghyda'r Leíìaid, y perthynai

y gwaith o symud yr arch o le i le : gwel ar
Num. iii a iv.

Adn. 11. A Dafydd a alwoddam Sadoe ae
am Abiathar] Ymddengys mai Abiathar. od
Eli, oedd yr archoffciriad y pryd hyn, a Sadoc
yn nesaf ato cf ; ond yn fuan ar ol i Solomon
fyned i'r orsedd, efe a drôdd Abiathar o'i

swydd, ac a osododd Sadoc yn ©i le ef, 1 Bren.

ii. 27, 35.

Adn. 12. Ymsanteiddiwch chwi a'ch bro'

dyr] Trwy olchi eu cnawd a'u dillad, ymgadw
oddiwrth en gwragedd, ac ymlanhau oddiwrth
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sìfdd benaii cenedl yn mhlith y
Lefiaid : ymsanteiddiwch chwi a'ch

brodvr, fel y dygoch i fyny arch
Arglwydd Dduw Israel i'?* lle a
barotoais iddi hi.

13 herwydd nas gwnaetJioch o'r

dechread, y torodd yr Arglwydd
ein Duw arnom ni, oblegid na cheis-

iasom ef yn y modd y dylesym.
14 Felly yr ofifeiriaid a'r Lefiaid

a ymsanteiddiasant i ddwyn i fyny
arch Argìwydd Dduw Israel.

15 A meibiony Lefiaid a ddygas-
ant arch Duw ar eu hysgwyddau,
wrth drosolion, megys y gorchym-
ynodd Moses, yn ol gair yr Ar-
glwydd.

16 A Dafydd a ddywedodd wrth
dywysogion y Letìaid, a'r iddynt
osod eu brodyr y cerddorion i leis-

io âg off'er cerdd, nablau, a thelyn-
au, a symbalau, yn lleisio gan
ddyrchafu llef mewn gorfoledd.

17 Felly y Lefiaid a osodasant
Heman mab Joel ; ac o'i frodyr ef

Asaph mab Berechiah ; ac o feibion

bob aflendid seremoníol : yr oedd yn rlmid i'r

ddau offeiriad penaf wneyd hyny, yn nghyda'r
chwe phenaeth a'u holl frodyr.

Adn. 13. O herwydd nas gwnaethoch d'r

dechrend] Nad ymsanteiddiasoch felly -w'rth

ddwyn yr arch o Ciriath-jearim ; y toroddyr
Arylwydd ein Diiw arnom ni—trwy ladd
üzzah, 2Sam vi. G—8; oblegidna cheisiasom
e/ yny moddy di,lesym—trwy ymsanteidd-
io, parchu yr arch, a'i dwyn ar yssrwyddau, fel

y trorcliymynasai yr Arglwydd iddynt. Yr
oedd yr aicli wedi bod cyhyd yn Ciriath-je-

arim, nes yr oedd yr offeiriaid a'r Lefiaid fel

pe buasent wedi arnjhofio pa fodd y dylesid

ei symud hi; ac y niae Dafydd yma yn cyd-
nabod iddynt wneyd ar fai.

Adn. 14. Felly yr offeir'aid a'r Lefiaid a
ymsanteiddiasant'] Gwel ar adn. 12; iddwyn
* /y^.y ö^c^ Argluydd Dduw Israel—o d
Obed-edom i fynydd Seion. K!r mai gwaith

y Lefiaid oedd dwyn yr arc h, eto yr oedd yr
offeiriaid yn ei dwyn hi weitliiau, Jos. iii. 14,

îi vi. 6, ac arnynt hwy yr oedd ei gorchuddio
hi, Num. iv. 15; ac am hyny yr oeddynt oll

i ymsanteiddio y prydhyn.
Adn. 15. Meyys y qorchymynodd Moses']

Gwel ar Exod. xxv. 14, Num. iv. 15, a vii. 9.

Adn. 16, 17. Ar iddynt osod eu brodyr y
cerddorion] flaen yr anh wrtli ei dwyn i

fyny ; i leisio ág offer cerdd—o bob math a'r a
ddefnyddid y pryd hyny, y rhai nad ydym ni,vn

y pellder amser hwn, yn gwybod neraawr am
danynt; gan ddyrchàfu llefmewn gorfoledd
—yr oeddynt i ganu â'u llei; iaa yn gystal ag
â'a hofferynan, a hyny mor ucheí fel y gallai

pawb glywed.

Adn. 18. ^ chyda hwynt eu hrodyr o'r
märadd] Y rhai oedd nesaf at H«man, Aftaph,

4 A

Merari eu brodyr, Ethan mab
Cusaiah.

18 A chyda hwynt eu brodyr o'r
ail radd, Zechariah, Ben, a Jaaziel,
a Semiramoth, a Jehicl, ac Unni,
Eliab, a Benaiah. a Maasiah, a Mat-
tithiah, ac Elipheleh aMicniah, ao
Obed-edom, a Jehiel, yporthorion.

19 Felly Heman, Asaph, ac Ethan
y cerddorion, oeddynt i leisio â sym-
balau pres.

20 A Zechariah, ac Aziel, aSe-
miramoth, a Jehiel, ac Unni, ac
Eliab, a Maasiah, a Benaiah, agaw
ent nablau ar Alamoth.

21 A Mattithiah, ac Elipheleh, a
Micniah, ac Obed-edom, a Jehiel,
ac Azaziah, oeddynt â thelynau ar
y Seminith i ragori.

22 Chenaniah hefyd oedd flaenor
y Tefiaid ar y gân : efe a ddysgai
ereill am y gân, canys cyfarwydd
ydoedd.

23 A Bereohiah ac Elcanah oedd
borthorion i'r arch.

24 A Sebaniah, a Jehosaphat, a

ac Ethan o ran swydd a medrusrwydd mewn
canu

; y porthorion—yr oedd y'rhai hyn,
heblaw cadw y drws, yn cyroerd rhan yn y
gào, fel na fyddent segur na diffrwyth yn nh
Dduw.
Adn. 19. Ileisio â symhalau pres] Saes.,

' i seinio â symbalau pres,' yr hyn ond odid
oedd y rhan benaf o'r gerddoriaeth.
Adn. 20. A ganent nablau ar Alamoth]

Tybia rhai mai enw offeryn cerdd oedd Ala^
mothj tybia ereiU mai ríiyw dôn, llais, nen
Sfywair penodol a olygir. Houbigant a'i' cvf-
ieitha, 'nablan o ddyfnach sn.' 'Tvbiaerèill
fod y gair yn arwyddo cantoresaù, y rhai a
gydganent â'r dynion a enwir yn vr adnod
hon.

Adn. 21. Ar y Seminith] Y farn gyffredia
yw, mai niath ar delyn wythdant oedd r
Saminith ; er y tybia rhai fod y gair hwn, fêl
yr Alamoth, yn cyfeirio at rvw dôn, lîais
neu gywair penodol.* I ragori—gti]l In'n o-yfl
eirio at ragoriaeth y fath o'fferyn neu dôn, nea
at ddyrcliatìad neu ostyngiad v llais.

Adn.22. Cenania h'efyd cedd flaenor yLefi-
aid ar y gân] Yr hwn a'u haddvsgai hynt i
ganu, neu a gurai yr amser fel un cvfarwvdd i
dangos iddynt pa bryd i godi ac i" ostwn<r èa
Ueisiau, &c. "

Adn .23. Borthorion i'r arch] I (radw
drws y babell ar ol dodi vr arch vnddi, rhaa i
neb f\ nsd i mewn i gyffwrdd á lii. Neu o-all
mai rhai yn gwylied yr arch ar v ffordd oedd-
ynt, i'w chadw riiag cyffyrddiad dwvlaw halo?.
edig

;
a bod y ddau hyn yn cerdded o'i blaen

neu un ochr iddi ; a'r ddau yn adn. 24 vn
cerdded o'i hol, neu yr ochr aráll iddi

'

Adn. 24. A Sebaniah, ^c.] Y rhai hrn
oeddynt saith o oflfeiriaid o' denla Aaron

COl '
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Nathaneel, ac Amasai, a Zecliariah;

a Benaiah, ac Eliezer, yr offeiriaid,

oedd yn lleisio mewn udgyrn o flaen

arch Duw : Obed-edom hefyd a Je-

hiah oedd borthorion i'r arch.
25 ^[ Felly Dafydd a henuriaid

Israel, a thywysogion y miloedd, a
aethant i ddwyn i fyny arch cyfam-
mod yr Arglwydd o d Obed-edom
mewn llawenydd.

26 A phan gynorthwyodd Duw y
Lefiaid oedd yn dwyn arch cyfam-
mod yr Arglwydd, hwy a oíFrymas-

ant saith o fustych, a saith o
hyrddod.
27 A Dafydd oedd wedi ymwisgo

mewn gwisg o lian main ; a'r holl

Lefiaid, y rhai oedd yn dwyn yr
arch, a'r cantorion, Chenaniah hef-

yd meistr y gân, a'r cerddorion. Ac
am Dafydd yr oedd ephod lian.

28 A holí Israel a ddygasant i

fyny arch cyfammod yr Arglwydd,
â bloedd, â llais trwmped, âg ud-
gyrn, ac â symbalau, yn lleisio

gyda'r nablau a'r telynau.

29 ^ A phan ydoedd arch cyfam-
mod yr Arglwydd yn dyfod i ddinas
Dafydd, Michal merch Saul a ed-

rychodd trwy ífenestr, ac a ganfu
Dafydd y brenin yn dawnsio ac yn
chwarae : a hi a'i dirmygodd ef yn
ei chalon.

PENNOD Xyi.

FELLY y dygasant hwy arch Duw
- i mewn, ac a'i gosodasant hi yn

nghanol y babell a oso-sai Dafydd
iddi hi: a hwy a oífrymasant oíT-

rymau poeth ac ebyrth hedd gcr-
bron Duw.

rhaî a leisient mevm udgym o flaen yr arch,

yr un modd ag wrth amgylchu Jericho, Jos.

Vi. 8.

Adn. 25. Meion llaìoenydd] Mewn gwir

lawcnydd calon, yn gystal ag mewn arwydd-
ion allanol o hyny.

Adn. 20. Ä phan gymrihwyodd Dmo y
Lefiaid] Pan welsnnt, ar ol myned chwech o

gamrau o d Obed-edom, nad oedd yr Ar-

glwydd yn eu Uadd hwynt fel y lladdasai efe

Uzzah ; hwy a offrymasant saith ofuslych
a saith o hyrddod—yn offrwm diolcíigarwch

iddo am yr anrhydedd o gael dwyn yr arch

mewn diogelwch i Jerusalem. Tybia rhai

iddynt sefyll saith waith o d Obed-edom i

fynydd Seion, ac oífrymu bustach a liwrdd

bob tro y saíent.

Adn. 27. Ac am Dafydd yr oedd ephod
ìian] Gwel ar 2 Sam. vi. 14,m

2 Ac wedi i Dafydd orphen aberthu
ofíi-ymau poeth ac ebyrth hedd, efe

a fendithiodd y bobl yn enw yr Ar-
glwydd.

3 Ac efe a ranodd i bob un o Is-

rael, yn \vr ac yn wraig, dorth o
fara, a dryll o gig, a chostrelaid o
wm.

4i ^ Ac efe a osododd gerbron
arch yr Arglwydd weinidogion o'r

Lefiaid, i gofio, ac i foliannu, ac i

glodfori Arglwydd Dduw Israel.

5 Asaph oedd benaf, ac yn ail iddo
ef Zeohiariah, Jeiel, a Semiramoth,
a Jehiel, a Mattithiah, ac Eliab, a
Benaiah, ac Obed-edom : a Jeiel âg
offer nablau, a thelynau ; ac Asaph
oedd yn lleisio â symbalau.

6 Benaiah hefyd a Jahaziel yr
offeiriaid oedd âg udgyrn yn was-
tadol o flaen arch cyfammod Duw.
7 % Yn y dydd hwnw y rhoddes

Dafydd y salm lion yn gyntaf i fol-

iannu yr Arglwydd, yn llaw Asaph
a'i frodyr.

8 Moliennwch yr Arglwydd,
gelwch ar ei enw ef, hysbyswch ei

weithredoedd ef yn mhlith y bobl-
oedd.

9 Cenwch iddo, clodforwch ef,

ymadroddwch am ei hoU ryfedd-
odau.

10 Ymlawenychwch yn ei enw
santaidd ef

;
ymhyfryded calon y

sawl a geisiant yr Arglwydd.
11 Ceisiwch yr Arglwydd a'i

nerth ef, ceisiwch ei wyneb ef yn
wastadoL

12 Cofiwch ei wyrthiau y rhai a
wnaeth efe, ei ryfeddodau, a barn-
edigaethau ei enau

;

13 Chwi had Isracl ei was ef.

Adn. 28. A hloedd a llais irmped] Gwel
ar 2 Sam. vi. 15.

Adn. 29. Michal merch Saul] GwTaig Da-
fydd ; a edrychodd trwy enestr—gwel ar

2 Sam. vi. 16—23.

PEN. XVL Adn. 1—3. Felly y dygasant
hwy arch Duw i mewn, ^c] Gwel ar 2 Sam.
vi. 17—19.
Adn. 4—6. Ar.efea osododd gerhron arch

yr Arçhoydd] Yn y babell a wTiaethai Dar
fydd iddi ; loeinidoyion o'r Lefiaid—ar y rhai

yr oedd Asaph yn ben ; i (jofio—mcwn can-

iadau, y pethau mawrion a daíonus a wnaethai
Duw i Israc'I fol cenedl ; ac i foliannu ac i

glodfori—ei cnw santaidd ef am ei holl dru-

gareddau iddynt.

Adn. 7. yn y dydd hwnw y rhoddes Da-
fydd y mlm hon\ Hyny yw, efo a'i cyfan-
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ohwi raeibion Jacob ei etholedig-

ion ef.

14 Efe yio yr Ar^lwydd ein Duw
ni ; ei farnedigaethau ef sydd trwy
yr holl ddaear.

15 Cofiwch yn dragywydd ei gyf-

ammod
; y gair a orchymynodd efe

i fil o genhedlaethau

;

16 Yr hwn a gyfammododd efe

âg Abraham, a'i Iw i Isaac :

17 Ac a osododd efe yn ddeddf i

Jacob, ac yn gyfammod tragwyddol
i Israel,

18 G-an ddywedyd, I ti y rhoddaf
dir Canaan, rhandir eich etifedd-

iaeth.

19 Pan nad oeddych ond ychyd-
ig, ie, ychydig, a dyeithriaid
ynddi

;

20 A 'phan rodient o genhedlaeth
i genhedlaeth, ac o un frenhiniaeth
at bobl ereill

;

21 ISTi adawodd efe i neb eu gor-
tlirymu : ond efe a geryddodd fren-

hinoedd o'u plegid hwy, gan ddy-
wedyd,

22 'Níì, chyíFyrddwch â'm henein-
iog, hc na ddrygwch fy mhroífwydi.
23 Cenwch i?í.r Arglwydd yr holl

ddaear: mynegwch o ddydd i

ddydd ei iachawdwriaeth ef.

24 Adroddwch ei ogoniant ef yn
mhiith y cenhedloedd ; a'i wyrth-
iau yn mhlith yr holl bobloedd.

25 Canys mawr yw yr Arglwydd,
a chanmoladwy iawn : ofnadwy hef-
yd yw efe gòruwch yr holl dduwiau.

26 herwydd holl dduwiau y
bobloedd ydynt eilunod ; ond yr
Arglwydd a wnaeth y nefoedd.

27 Gogoniant a harddwch sydd
ger ei fron ef : nerth a gorfoledd yn
ei fangre ef.

28 Moeswch i'r Arglwydd, chwi

soddodd hi ar yr achlysur, ac a'i rhoddodd yn
Uaw Asaph a'i frodyr, i'w chanu yn mlaenaf
ar ol dwyn yr arch i'r babell.

Adn. 8—22. 3Ioliennwch yr Arglwydd,
4'C.] Cawn yr adnodau hyn oll yn Salm cv.
1—15 : gwel y sylwadau yno.
Adn. 23—33. Cenwch iW Arglwydd yr

holl ddaear, ^c.J Gwel yr adnodau hyn yn
íael eu hegluro yn y sylwadau ar Salm xctì.

i—13.

Adn. 34. Clodforwch yr Arglwydd^c]
Owel ar Selm cxviii. 1.

Adn. 35. Achub ni, Dduw ein hiach-
awdwriaeth !] Y mae gweddio ar Dduw dan
V briodoledd ag y byddom inewn angen am
•i dylanwad, yn tueddu i genhedlu hydor cryf

deuluoedd y bobloedd, moeswch i'r

Arglwydd ogoniant a nerth.

29 Moeswch i'r Arglwydd ogon-
iant ei enw : dygwch aberth, a
deuwch ger ei fron ef

;
ymgrymwch

i'r Arglwydd mewn prydferthwch
santeiddrwydd.

30 Ofnwch rhagddo ef yr holl

ddaear : y byd hefyd a sicrheir, fel

na syflo.

31 Ymlawenyched y nefoedd, ac
ymhyfryded y ddaear ; a dywedant
yn mhlith y cenhedloedd, Yr Ar-
glwydd sydd yn teyrnasu.

32 Rhued y môr a'i gyöawnder ;

llawenhaed y maes, a'r hyn oll y
sydd ynddo.

33 Yna prenau y coed a ganant
o flaen yr Arglwydd, am ei fod yn
dyfod i farnu y ddaear.

34 Clodforwch yr Arglwydd ;

canys da yiv : o herwydd ei drugar-
edd sydd yn dragywydd.

35 A dywedwch, Achub ni, O
Dduw ein hiachawdwriaeth, casgl
nihefyd, a gwared ni oddiwrth y
cenhedloedd, i foliannu dy enw
santaidd di, ac ì ymogoneddu yn dy
foliant.

36 Bendigedig fyddo Arglwydd
Dduw Israel, o dragwyddoldeb hyd
dragwyddoldeb. A dyweded yr
holl bobl, Amen, gan foliannu yr
Arglwydd.

37 ^ Ac efe a adawodd yno, o

flaen arch cyfammod yr Arglwydd,
Asaph a'i frodyr, i weini gerbron
yr arch yn wastadol, gwaith dydd
yn ei ddydd :

38 Ac Obed-edom, a'u brodyr,
wyth a thriugain; Obed-edom hefyd
mab Jeduthun, a Hosah, i fod yn
borthorion

:

39 Sadoc yr ofifoiriad, a'i frodyr

yn y meddwl. Yr wyf íì yn wan ; Dduw
Hollalhiog, cymhorth fi! Yr wyí fi yn
dgwyll; Dad y goleuni, Ilewyrcha arnaf

!

Ÿr wyf fi yn druenus a cholledig ; Dduw
y drugaredd a'r iachawdwriaeíh, achub fi.

Adn. 36. Bendigedig fyddo Arglwydd
Ddmo Israel] Hon yw y fawl-odl ar ddiwedd

y weddi uchod ; ac wedi i'r cantorion ei

chanu, dywedodd yr holl bobl, Amen— i

ddangos eu dymuniad unfiydol i Dduw gael

yr hoU glod ; gan foliannu yr Arglwydd—
eu hunain hefyd, a hyny gydag ysbryd Ìlawen

a diolchgar.

Adn. 37- / weini gerbron yr arch yn xvas-

fadol] Mewn caniaáau o fawl i'r Arglwydd o

ddydd i ddvdd, adn. 4.
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yr olfeiriaid, o flaen tabernacl yr
Arglwjdd, yn yr uchelfa oedd yn
Gibeon,
40 I oÖrymu poeth-offrymau i'r

Arglwydd ar allor y poeth-otfrwm
yn wastadol fore a hwyr, yn ol yr
hyn oU sydd ysgrifenedig yn iighyf-
raith yr Argiwydd, yr hon a orchy-
mynodd efe i Israel :

41 A chydä hwynt Heman, a Je-
duthun, a'r etholedigioD ereill, y
rhai a hysbysasid wrth eu henwau,
i foliannu yr Arglwydd, am Jod ei

drugaredd ef yn dragywydd

:

42 A chyda iiwynt Heman a Je-
duthun, yn lleisio âg udgyrn, ac â
Bymbalau i'r cerddorion, ac offer

cerdd Daw: a meibion Jeduthun
oedd wrth y porth.

^^
43 A'r holl bobl a aethant bobun

iV d ei hun: a Dafydd a ddy-
chwelodd i fendigo ei d yntau.

PENNOD XYII.

APHAlSr oedd Dafydd yn trigo yn
ei d, Dafydd a ddywedodd

wrth Nathan y proffwj^d, Wele íi

yn trigo mewn t o gedrwydd, ac
arch cyfammod yr ArgÌAyydd dan
gortynau.

2 Yna ISTathan a ddywedodd wrth
Dafydd, Gwna yr hyn oll sydd yn
dy galon ; canys y mae Duw gyda
thi.

3 ^ A'r noson hòno y daeth gair
Duw at Nathan, gan ddywedyd,
4 Dos, a dywed wrth Dafydd fy

ngwas, Fel hyn y dywed yr Ar-
glwydd ; Nid adeiledi di i mi d i

breswylio ynddo.

Adn. 38. Ilosah] Enw arall ond odid ar

Jehiah, pen. xv. 24.

Adn. 39. Sadoc] Y nesaf o ran swydd at

Abiatliar yr arclioH'eiriad. Y n)ae yn debyg
fod Abiathar yn Jerusalem {iyda'r arcli ; ac

am liyny gosododd Dafydd Sadoc ac oít'eiriaid

ereiU i weini yn nliabernacl yr Arglwydd yn
Gibeon, sef yr lien dabernacl a wnaetliai Moses;

canys yno, ac nid o liaen yr arch yn Seion, yr

oeddid yn poeth-ottryum fore a hwyr.

Adn. 40. Yn ol yr hyn oll sydd ysgrifen-

ediy\ Gwel ar Exüd. xxix. 38—42, N^um.
xxviii. 3—8.

Adn. 41. A chyda hwyní] Sef gyda Sadoc

a'i frodyr. Yr ocdd ileman, Jediithun, a

chantorion dewisedig ereill, i foliannu yr Ar-
glw\dd yn y tabernacl yn Gibeon, yn gystal

ti; ereill ircrbron yr an h yn Seion ; aìiijodci

drur/arcdd e.f yn droyywydd— ac felly y
iiiae vn haí'ddu cacl ei foliannu mewn càn
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6 Canys ni phreswyliais i mewn
t er y dydd y dygais i fyny Israel
hyd y dydd hwn, ond bûm o babell
i babell, ac o dabernael htoy giLydd.

6 Yn mha le bynag y rhodiais
gyda holl Israel, a yngenais i air

wrth un o farnwyr Israel, (i'r rhai

y gorchymynaswn borthi fy mhobl,)
gan ddywedyd, Paham nad adeilad-
asoch i mi d o gedrwydd ?

7 Ac yr awr hon fel hyn y dy-
wedi wrth Dafydd fy ngwas, Pel
hyii y dywed Arglwydd y lluoedd,
Myfi a'th gymerais di o'r gorlan,
oddiar ol y praidd, i fod yn dywj'S-
og ar fy mhobl Israel.

8 A bûm gyda thi, i ba le bynag
y rhodiaist, torais ymaith hefyd dy
holl elynion o'th fiaen, a gwnaeth.
ym enw i ti megys enw y gwr
mawr sydd ar y ddaear.

9 Gosodaf hefyd i'm pobl Israel

le, ac a'u planaf, a hAvy a drigant
yn eu 11 e, ac ni symudir hwynt
mwyach ; a meibion anwiredd ni

chwanegant eucystuddio: (megys
yn y cyntaf,

10 Ac er y dyddiau y gorehym-
ynais i farnwyr fod ar fy mhobl
Israel :) darostyngaf hefyd dy hoU
elynion di, a mynegaf i ti yr adeil-

ada yr Arglwydd i ti d.
11 iy A bydd pan gyfiawner dy

ddyddiau di i fyned at dy dadau,

y cyfodaf dy lìad ar dy ol di, yr
hwn a fydd o'th feibion di, a mi a
sicrhaf ei deyrnas ef.

12 Efe a adeilada i mi d, a min-
au a sicrhaf ei deyrn-gadair ef

byth.

a chlodforedd bob amser ac yn mhob lle.

Adn. 42. Offer cerdd Duw] lihai wedi eu
cyfaddasu a'u penodi at addoliad l)uw, ac nid
i'w defnyddio at ddybenion cytì'redin, llai o

lawor rhai halogedig.

Adn. 43. AW hoil hohl a aethant bob un
i'io dfi ei hun] Ar ol gosod yr arch yn y babell,

a chlodfori iJuw am hyny, a chytranogi o'r

wledd, adn. 3; a Dafydd a ddychweíodd i

fendiyo ei dý yntau—megys y bendithiusai

efe y bobl o'r blaen. Ocli ! gynifer o benau
teuluoedd a geir yn y wlad hon, y rhai sydd
yn ofalus i fyned i'r addoliad cyhoeddus, ond
íieb byth feddwl am addoli gartref. Caitt'ou

tenluoedd fyw fel j)aganiaid, ond iddynt huy
eu huuain gael eu «yfiif yu Gristionogior

!

gwel ar 2 Sum. vi. 20.

PEN. XVII. Adn. 1—27. Aphan oedd
Dafìjdd yn trigo yn ei dý, Sfc] Y mae yx
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13 Myíi a fyddaf iddo ef yn dad,

ac yntau fydd i mi yn fab, a'm tru-

garedd ni thynaf oddiwrtho ef,

megys y tynais oddiwrth jr hwn a
fu o'th flaen di.

14 Ond mi a'i gosodaf ef yn fy

nh, ac yn fy nheyrnas byth ; a'i

deyrn-gadair ef a sicrheir byth.
15 Ynolyrholl eiriau hyn, acyn

ol yr holl weledigaeth hon, felly y
llefarodd Nathan wrth Dafydd.

16 ^ A daeth Dafydd y brenin,

ac a eisteddodd gerbron yr Ar-
glwydd, ac a ddywedodd, Pwy yd-

wyf íì, Arglwydd Dduw, á pheth
yw fy nh, pan ddygit fi hyd yma ?

17 Eto hychsbnyw hynyn dy olwg
di, Dduw ; canys dywedaist am
d dy was dros hir o amser, a thi a.

edrychaist arnaf, (0 Arglwydd
Dduw,) fel ar gyflwr dyn uchel-
radd.

18 Pa beth a chwanega Dafydd
ei ddyicedyd wrthyt mwyach am
anrhydedd dy was ? canys ti a ad-
waenost dy was.

19 Arglwydd, er mwyn dy was,
ac yn ol dy feddwl dy hun, y
gwnaethost yr holl fawredd hyn, i

ddangos pob mawredd.
20 Arglwydd, nid oes neh fel

tydi, ac nid oes Duw ondtydi, yn ol

yr hyn oU a glywsom â'n clustiau.

21 A pha un genedl ar y ddaear
sydd megys dy bobl Israel, yr hon
yr aeth Duw i'w gwaredu yn bobl
iddo ei hun, i osod i ti emv mawr ac
ofnadwy, gan fwrw allan genhedl-
oedd o tìaen dy bobl, y rhai a war-
edaist ti o'r Aiíft ?

22 Ti hefyd a wnaethost dy bobl
Israel yn bobl i ti byth : a thi, Ar-
glwydd, a aethost yn Dduw iddynt
hwy.

23 Am hyny yr awr hon, Ar-
glwydd, y gair a lefaraist am dy
was, ac am ei d ef, poed sicr fyddo
byth : gwna fel y llefaraist.

24 A phoed sicr fyddo, fel y
mawrhaer dy enw yn dragywydd,
gan ddywedyd,Arglwyddy iiuoedd,
Duw Israel, sydd Dduw i Israel : a
bydded t Dafydd dy was yn sicr
ger dy fron di.

hoU bennod hon wedi cael ei hegluro ar 2 Satn.
vii , lle y niae yr un pethau yn cael eu coftàu,
gydag ychydig anirywiaeth geiriau, y rhai a
nodwyd yno. Adn. 17. Byn uchel-radd—
megys Adda ; gwel ar 2 Sam. vii. 19.

25 Canys ti, O fy Nuw, a ddy-
wedaist i'th was, yr adeiledit ti d/
iddo ef : am hyny y cafodd dy was
weddio ger dy fron di.

26 Ac yr awr hon, Arglwydd, (ti

ydwyt Ddaw, a thi a lefaraist am
d dy was, y daioni hwn,)

27 Yn awr gan hyny, bid wiw
genyt fendigo t dy was, i fod ger
dy fron yn dragywydd : am i ti, O
Arglwydd, ei fendigo, bendigedig
fydd yn dragywydd.

peNjN'od xyiii.

\ DAEFU wedi hyn, i Dafydd
^^ daro y Phiiistiaid, a'u daros-
twng hwynt, a dwyn Gath a'i phen-
trefi o law y Philistiaid.

2 Hefyd efe a darawodd Moab

;

a'r Moabiaid a fuant weision i Da-
fydd, yn dwyn treth.

3 ^ Tarawodd Dafydd hefyd Ha-
darezer brenin Sobah hyd Hamath,
pan oedd efe yn myned i sicrhau ei

lywodraeth wrth afon Euphrates.
4 A Dafydd a ddyg oddiarno ef

fil o gerbydau, a saith mil o wr
meirch, ac ugain mil o wr traed

;

a thoroddDafydd linynaugàrmeircÄ
yr holl gerbydau, ond efe a adaw-
odd o honynt gan cerbyd.

5 A phan ddaeth y Syriaid o Da-
mascus i gynorthwyo Hadarezer
brenin Sobah, Dafydd a laddodd o'r
Syriaid ddwy fil ar hugain o wr.

6 A gosododd Dafydd a.mddiffyn'
feydd yn Syria Damascus : a bu y
Syriaid yn weision i Dafydd, yn
dwyn treth. A'r Arglwydd a war-
edodd Dafydd i ba le bynag yr aeth.

7 A Dafydd a gymerodd y tarian-
au aur oedd gan weision Hadarezer,
ac a'u dyghwynt i Jerusalera.

8 Dyg Dafydd hefyd o Tibhath,
ac o Chun, dinasoedd Hadarezer,
lawer iawnobres, â'r hwny gwnaeth
Solomon y môr pres, a'r colofnau,
a'r llestri pres.

9 ^ A phan glybu Tou brenin
îTamath daro o Dafydd holl lu Ha-
darezer brenin Sobah

;

10 Efe a anfonodd at y brenin
Dafydd Iladoram ei fab, a phob

PEN. XVIII. Adn. 1—17. A darfuwedi
hyn iDafydd daroy Philistiaid,^c.\ Gwely
bennod hon wedi cael ei hegluro yn y sylwad-
auar2 Sam.viii.,lleycymerwyd syl o'r gwa-
haniaeth yn yrenwau rhwng v ddwy bennod.
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llestri aur, ac arian, a plires, gydag
ef, i ymofyn am ei iechyd ef, ac i'w

fendithio ef, am iddo ryfela yn er-

byn Hadarezer a'i daro ef: canys
rhyfela yr oeddHadarezer y7i erbyn
Tou.

1

1

^ Y rhai hyny hefyd a gysegr-
odd y brenin Dafydd i'r Arglwydd,
gyda'r arian a'r aur a ddygasai efe

oddiar yr hoU genhedloedd, sef

oddiar Edom, ac oddiar Moab, ac
oddiar feibion Ammon, ac oddiar y
Philistiaid, ac oddiar Amalec.

12 Ac Abisai mab Serfìah aladd-
odd o Edom, yn nyífryn yr halen,

dair mil ar bymtheg.
13 ^ Ac efe a osododd amddiffyn-

feydd yn Edom ; a'r holl Edomiaid
a luant weision i Dafydd. A'r Ar-
glwydd a gadwodd Dafydd i ba le

bynag yr aeth efe.

14 ^ A Dafydd a deyrnasodd ar

holl Israel, ac yr oedd efe yn
gwneuthur barn a chyfiawnder i'w

holl bobl.

15 A Joab mab Serfìah oedd ar y
llu; a Jehosaphat mab Ahilud yn
gofìadur

;

16 A Sadoc mab Ahitub, ac Abi-
melech mab Abiathar, oedd off'eir-

iaid ; a Safsa yn ysgrifenydd

;

17 Benaiah hefyd mab Jehoiada
oedd ar y Ccrethiaida'r Pelethiaid;

a meibion Dafydd oedd y rhai penaf
wrth law y brenin.

PENNOD XIX.

AC ar ol hyn y bu i Nahas brenin
meibion Ammon farw; a'i fab a

deyrnasodd yn ei le ef.

2 A Dafydd a ddywedodd, Gwnaf
garedigrwydd âHanunmablN'ahas,
o herwydd gwnaeth ei dad â myfì
garedigrwydd. Ao anfonodd Da-
fydd genadau i'w gysuro ef am ei

dad. A gweision Dafydd a ddaeth-

ant i wlad meibion Ammon, at Ha-
nun, i'w gysuro cf.

3 A thywysogion meibion Am-
mon a ddywcdasant wrth Hanun,
Ai anrhydcddu dy dad di y mac

PEN. XIX. Adn. 1—19. Ac ar ol hyn y
bu i Nahas, brenin meibion Amnion, J'arw,

Á-c] Trwy fod y bennod lion helyd wedi (.ael

ei hegluro yn y sylwadau ar 2 Sam. \., deis-

yfir i'r darlienydd droi yno. Yn adn. 6, dy-

wedir i llanun a meibion Ammon gyflogi

iddynt r/erhjjdau a marchoyion o MesopoU'-

fnia^ y rhai na clurybwyllir yn 2 Sam. x. Fg
C06

Dafydd yn dy dyb di, am iddo anfon
cysurwyr atat ti ? onid i chwilio, ao
i ddyfeiha, ac i droedio y wlad, y
daeth ei weision ef atat ti?

4 Yna y cymerth Hanun weision
Dafydd, ac a'u heilliodd hwynt, ac
a dorodd eu diUad hwynt yn eu
hanner, wrth eu cluniau, ao a'u
gyrodd hwynt ymaith.

5 A hwy a aethant, ac a fyneg-
asant i Dafydd am y gwr. Ac efe

a anfonodd i'w cyfarfod hwynt:
(canys y gwr oedd wedi cywilydd-
io yn fawr.) A dywedodd y brenin,
Trigwch yn Jericho hyd oni thyfo
eich barfau; yna dychwelwch.

6 *j[ Yna meibion Ammon a wel-
sant ddarfod iddynt eu gwneuthur
eu hunain yn gâs gan Daíydd; ac
anfonodd Hanun a meibion Ammon
fìl o dalentau arian, i gyflogi iddynt
gerbydau a marchogion o Mesopo-
tamia, ac o Syria-maachah, ac o
Sobah.
7 A chyflogasant iddynt ddeu-

ddeng mil ar hugain o gerbydau, a
brenin Maachah a'i bobl

; y rhai a
ddaethant, ac a wersyllasant o flaen

Medeba. A meibion Ammon hefyd
a ymgasglasant o'u dinasoedd, ac a
ddaethant i ryfel.

8 A phan glybu Dafydd, efe a
anfonodd Joab, a hoU lu y cedyrn.

9 A raeibion Ammon a aethant
allan, ac o ymfyddinasant wrth
borth y ddiuas : a'r brenhinoedd y
rhai a ddelsai oedd o'r neilldu yn y
maes.

10 A phan ganfu Joab fodwyneb
y rhyfel yn ei crbyn ef yn mlaenac
yn ol, efe a etholodd o holl etholed-
igion Israel,ac a'itbyddinodd/nt?2/ití

yn erbyn y Syriaid.

11 A gweddiU y bobl a roddes efe

dan law Abisai ei frawd; a hwy a
ymfyddinasant yn erbyu meibion
Ammon.

VI Ac efe a ddywedodd, Os trech

fydd y Syriaid na mi, yna bydd di

yn gynorthwy i mi : ond os meibion
Ammon a fyddant trech ua thj,

allai na ddarfu iddynt gyraedd nes i'r Ani-
moniaid u'r cynghreirwyr ereill gnel eu gorch-
fy{,'u gan yr Tsraeliaid yn y Irwydr gyntaf. Yn
adn. 7, dywedir fod niler y cerhf/dau yn
32,000 : ond y niao yn debyg mai nifcr y mil-
loyr a yniladdent mcwn cerbydau a feddylir

;

eu fo(l y cerbydau a'r marcliogion o Mesopo-
íarUa yn cael eu cynwys yn y rhif hwn.
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yna mi a'th gynortliwyaf dithau.
13 Bydd rymus, ac ymwrolwn

dros ein pobl, a thros ddinasoedd
ein Duw; a gwnaed yr Arglwydd
yr hyn fyddo da yn ei olwg ef.

14 Yna yneshaodd Joab, a'rbobl
oedd gydag ef, yn erbyn y Syriaid
i'rrhyfel; ahwyaíFoisant o'iflaenef.

15 A phan welodd meibion Am-
mon ífoi o'r Syriaid, hwythau hefyd
a ffoisant o flaen Abisai ei frawd ef,

ac a aethant i'r ddinas, a Joab a
ddaeth i Jerusalem.

16 ^ A phan welodd y Syriaid

eu lladd o flaen Israel, hwy a an-

fouasant genadau, ac a ddygasant
allan y Syriaid y rhai oedd o'r tu

hwnt i'rafon; a Sophach captenllu
Hadarezer oedd o'u blaen hwynt.

17 A mynegwyd i Dafydd; ac

efe a gasgloddholl Israel, ac a aeth

dros yr lorddonen, ac a ddaeth ar-

nynt hwy, ac a ymfyddinodd yn eu
herbyn hwynt. A phan ymfyddin-
odd Dafydd yn erbyn y Syriaid,

hwy a ryfelasant âg ef.

18 Ond y Syriaid a^ ffoisant o

flaen Israel ; a íladdodd Dafydd o'r

Syriaid saith mil o wr yn ymladd
mewn cerbydau, a deugain mil o

wr traed, ac a laddodd Sophach
capten y llu.

19 A phan welodd gweision Ha-
darezer eu lladd o flaen Israel, hwy
a heddychasant â Dafydd, a gwas-
anaetliasant ef : ac ni fynai y Syr-
iaid gynorthwyo meibion Ammon
mwyach..

PENN"OD XX.
T\AEFU hefyd wedi gorphen y
J-^flwyddyri, yn amser myned o'r

brenhinoedd allan i ryfela, arwain
o Joab gadernid y llu, ac anrheithio

PEN. XX. Adn. 1. Darfu hefyd wedi
fforphen y flivyddyr{\ Gwel ar 2 Sam. xi. 1.

Ond Dafydd a arhosodd yn Jerusalem—yr
hyn a roddodd achlysur i' bechod ef gyda
Bathseba.

Adn. 2, 3. A chymerth Dafydd qoron eu
hremn Muynt, Sçc.] Gwel ar2 Sam. xu. 30, 31.
Adn. 4—8. Ac ar ol hyn y cyfododd rhyf-

el yn Gezer, ^c.] Ar derfyn Gob. Gweí yr
adnodau hyn yn cael eu hepluro yn y sylwadàu
ar 2 Sam. xxi. 18—22. Tair brwydr a gry-
bwyllip yma, ond sonir am bedair yn 2 Sam.
xxi. 15, &c. Y mae yn debvg fod y gyntafyn
cael ei gadael allan yma o barch i" Dafydd, yr
hwn a ddifygiodd yn ngwyneb Isbíbenoi)

:

fwel Y sylwadau yno.

gwlad meibion Ammon, ac efe a
ddaeth ac a warchaeodd ar Eabbah

:

(ond Dafydd a arhosodd yn Jeru-
salern:) a Joab a darawodd Eabbah,
ac a'i dinystriodd hi.

2 A chymerth Dafydd goron eu
brenin hwynt oddiam ei ben, a
chafodd hi o bwys talent o aur, ac
ynddi feini gwerthfawr, a hi a roed
am ben Dafydd : ac efe a ddyg an-
rhaith fawr iawn oW ddinas.

3 A'r bobl oedd ynddi a ddyg efe
allan, ac a'^t torodd îiwynt â llifiau,

ac âg ogau heiyrn, ac âbwyiU: ac
fel hyn y gwnaeth Dafydd â holl
ddinasoedd meibion Ammon. A dy-
ch.welodd Dafydd a'r holl bobl i

Jerusalem.
4 *^ Ac ar ol hyn y cyfododd

rhyfel yn Gezer yn erbyn y Philist-
iaid: yna Sibbechai yr Husathiad a
laddodd Sippai yr Jmm oec?cZo feibion
ycawr; fellyydarostyngwydhwynt.

6 A bu drachefn ryfel yn erbyn
y Philistiaid, ac Elhanan mab Jair
a laddodd Lami, brawd Goliath y
Gethiad, a phaladr ei waewffon ef
oedd fel carfan gwehydd.

6 Bu hefyd drachefn ryfel yn
Gath, ac yr oedd gv.-r hir, a'i fysedd
oeddynt bob yn chwech a chwech,
5e/pedwar ar hugain; yntau hefyd
a anesid i'r cawr.
7 Ond pan ddifenwodd efe Israel,

Jonathanmab Simeabrawd Dafydd
a'i lladdodd ef.

8 Y rhai hyn a anwyd i'r cawr yn
Gath, ac a laddwyd trwy law Da-
fydd, a thrwy law ei weision ef.

PENN"OD XXI.
A SATAîíasafoddifynyynerbyn^ Israel, ac a annogodd Dafydd i

gyfrif Israel.

PEN. XXI. Adn. 1. A Satan a safodd %
fyny yn erbyn Israef] I gvnlIunio trefn yu
ei feddwl ei hun i geisio dvfetha Israel ; ac a
annoftodd Dafydd i yyfrif lsrael—xn y
ffordd bechadurus a nodw'yd'ar 2Sam.xxiv.2
10, yr hyn oedd yn foddion tra thebveol o ateb
y dyben hwnw. Dywed rhai mai yr ystyr vw,
i Satan sefyll i fyny o 'flaen vr Argíwydd" a'i
frawdle, i gyhuddo Dafvdd ac Israeî, ac i ofvu
caniatâd Duw i demtio Dafvdd.'—BensÔn
Ac ' wedi cyhuddo Israel, cafodd ganiatâd ganDduw 1 annog Dafydd i'w cyfrif hwvnt er
dwyn pla arnynt i'w cospi ; ac oddiar V can-
latàd hwnw,priodolir yr annogiad i'rArglwvdd
^'

t"^-'—
James Hughes. Ond gwel v s"vlw

ar 2 Sam. xnv. 1, Ue y rhyddheir ein Duw ds
oor
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2 A dy-wedodd Dafydd wrth Joab,
ac wrtli benaethiaid y bobl, Ewch,
cyfrifwch Israel o Beerseba hyd
Dan; a dys^wch ataf fi, fel y gwyp-
"wyf eu rhifedi hwynt.

3 A. dywedodd Joab, Chwaneged
yr Arglwydd ei bobl yn gan cy-
iiìaint ag ydynt: O fy arglwydd
frenin. onidgweisioni'mharglwydd
ydi/nt hwy oll? paham y cais fy ar-

glwydd hyn? pahamy bydd efe yn
achos camwedd i Israel ?

4 Ond gair y brenin a fa drech
na Joab: a Joab a aeth allan, ac a
dramwyodd trwy holl Israel, ac a
ddaeth i Jerusalem.

5 ^ A rhoddes Joab nifer rhifedi

y bobl i Dafydd. A holl Israel oedd
fil o filoedd a chan mil o wr yn
tynu cleddyf ; a Judah oedd bedwar
can mil a deng mil a thriugain o
wr yn tynu cleddyf.

6 Ond Lefi a Benjamin ni chyf-
rifasai efe yn eu mysg hwynt; can-
ys ffiaidd oedd gan Joab air y
brenin.

7 A bu ddrwg y peth hyn yn
ngolwg Duw, ac efe a darawodd
Israel.

8 A Dafydd a ddywedodd wrth
Dduw, Pechais yn ddirfaAvr, o her-
wydd i mi wneuthur y peth hyn : ac
yr awr hon, dilea, atolwg, anwiredd
dywas, canys gwnaethym yn ynfyd
iawn.

9 % A'r Arglwydd a ddywedodd
wrth Gad, gweledydd Dafydd, gan
ddywedyd,

oddiwTth y cyhuddiad hwn ; canys prin y
gallwn feddwl fod y fath gynghrair a hyn
rliwnjr yr Arglwydd a Satan ; neu y caniatäai

efe fel hyn i elyn Duw a dyn deintio Dafydd
i bec/iu, fel ag i gael mantais i enyn ei ddig-

llonedd yn erbyn ei wcs atn hyny, a lle cyfiawn
i ffospi a dyfetha ei bobl Israel ! Y mae y dyb
çyntaf yn hollol gyson ânatur lidiog amaleis
us yr anírel syrtliiedig ; ond y mae meddwl fod

pan ein Duw da ryw gynglirair Ttgefer temtio
dyn i bechu, ac wedi hyny ei gospi ef am y
cyfryw bechod, a miloedd Israel gydag cf, yn
hollol groes i'r ysgrythyr, lle y dywedir 'nad
yw efe yn temtio neb,' lago i. 13.

Adn. 2. A di/wedodd Dafijdd wríh Joab,
^c.] Gwel ar 2 Sam. xxiv. 2.

Adn .3. Faham. y hyddefe yn achos cam-
toedd] Neu yn ' achos cosp i Israel?' Y" mae
yr nn gair Hebroig yn arwyddo pechod a'i gosp,

Adn. 4, .5. Chwanegedyr Arcflwydd eihohl
yngan cymaint] Gwel ar 2 Sam. xxiv. 3—9.

Adn. 6. Ond Lefí, a Benjamin ni chyfrif-
ütai efe] Am fod y gwaith yn ' ffiaidd' gànddo,
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10 Dos, a llefara wrth Dafydd,
gan ddywedyd, Fel hyn y dywed
yr Arglwydd, Tri pheth yr ydwyf fi

yn eu gosod o'th flaen di ; dewis i

ti un o honynt, a mi a't gwnaf i ti.

11 Yna Gad a ddaeth at Dafydd,
ac a ddywedodd wrtho, Fel hyn y
dywed yr Arglwydd, Cymer iti

12 Naill ai tair blynedd o newyn,
ai dif ddyfetha dri mis o flaen dy
wrthwynebwyr, a chleddyf dy elyn-
ion yn dy oddiweddyd; ai ynte
cleddyf yr Arglwydd, sef haint y
nodau yn y tir dri diwrnod, ac angel
yr Arglwydd yn dinystrio trwy holl

derfynau Israel. Ac yr awr hon
edrych pa air a ddygaf drachefn i'r

hwn a'm hanfonodd.
13 A Dafydd a ddywedodd wrth

Gad, Y mae yn gyfyng iawn arnaf
fi; syrthiwyf, atolwg, yn llaw yr
Arglwydd, (canys ei drugareddau
aîydynt aml iawn,) ac nasyrthiwyf
yn llaw dyn.

14 ^ Ynay rhoddesyrArglwydd
haint y nodau ar Israel : a syrthiodd
o Israel ddeng mil a thriugain mil
o wr.

15 A Duw a anfonodd angel i

Jerusalem i'w dinystrio hi : ac fel

yr oedd yn ei dinystrio, yrArglwydd
a edrychodd, ac a edifarhaodd amy
drwg, aca ddywedodd wrthyr angel
oedd yn dinystrio, Digon bellach,

attal dy law. Ac angel yr Arglwydd
oedd yn sefyll wrth lawr-dyrnu Or-
nan y Jebusiad.

16 A Dafydd a ddyrchafodd ei

fel y dywedir yma. Heblaw hyny, nid oedd
llwyth Lefi yn rhyfelwyr, ac nid oedd gorchy-

myn y brenin yn cyraedd at neb ond 'gwr yn
tynu cleddyf,* adn. 5 ; ac am Iwyth Benjomint
yr oeddynt hwy bron wedi eu dyfetha, Barn.

XX. 48 ; a clian fod y gweddill o honynt yn
preswylio yn ymyl Jerusalem, gellid eu cyfrif

ar ol hyn os byddai raid. Y rabbiniaid a rodd-

ant y rheswm canlynol am beidio cyfrif y ddau
Iwyth hyn :

' Joab, wrth we'ed y byddai i hyn
ddwyn dinystr ar y bobl, a fwriadai achub dan
Iwyth. Os gofynai Dafydd, Paham nacliyfrif-

asoch y Lefiaid'? bwriadai Joab ddywedyd,
Am nad yw y Ticfiaid yn cael ou cyfrifyn

mhlith plantlsraeh Os írofynai efe, Paham na
chyfrifasoch Benjainin ? efe a atebai, Cafodd
Benjamin ei gospi yn ddijronol eisioes o achos

ei driniaeth i'r wraig yn Gibeah ; (Barn. xìx,

25 ;) gan hyny, pe byddai i'r Uwytíi hwngael
ei gospi drachefn, pwy fyddai ar ol ?'

Adn. 7- A bu ddrwg ypeth hyn yn ngolwg
Duw] Ac am hyny nis gallai ef fod wedi an-

nog Dafydd i'w wneuthur: gwel k adn. 1.
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lygaid, ac a ganfu angel yr Ar-
ghyydd yn sefyll rhwug y ddaear
a'r nefoedd, a'i gleddyf noeth yn ei

law wedi ei estyn tiia Jerusalera.

A syrthiodd Dafydd a'r henuriaid,

(y rhai oedd wedi ymwisgo mewn
sachlian,) ar eu hwynebau.
17 A Dafydd a ddywedodd wrth

Dduw, Onid myfi a ddywedais am
gyfrif y bobl ? a mi yw yr hwn a

bechais, ac a wnaethym fawr ddrwg

;

ond y defaid hyn, beth a wnaethant
hwy? Arglwydd fy ISíuw, bydd-
ed, atolwg, dy law arnaf fì, ac ar d
fy nhad, ac nid yn bla ar dy bobl.

18 % Yna angel jr Arglwydd a

archodd i Gad ddywedyd wrth Da-
fydd, am fyned o Dafydd i fyny i

gyfodi allor i'r Arglwydd yn llawr-

dyrnu Ornan y Jebusiad.
19 A Dafydd a aeth i fyny, yn ol

gair G-ad, yr hwn a lefarasai efe yn
enw yr Arglwydd.

20 Yna y trôdd Ornan, ac a ganfu
yr angel, a'i bedwar mab gydag ef

a ymguddiasant ; ac Ornan oedd yn
dyrnu gwenith.

21 A Dafydd a ddaeth at Ornan
;

ac edrychodd Ornan, ac a ganfu
Dafydd, ac a aeth allan o'r llawr-

dyrnu, ac a ymgrymodd i Dafydd,
â't wyneb tua'r ddaear.

22 A dywedodd Dafydd rth Or-
nan, Moes i mi le y llawr-dyrnu,
fel yr adeiladwyf ynddo allor i'r

Arglwydd : dyro ef i mi am ei lawn
werth ; fel yr attalier y pla oddiwrth
y bobl.

Adn. 8—17. Pechais yn ddirýawr o her-
wydd i mi wneuthur y peth hyn, ^c] Gwel
ar 2 Sam. xxiv. 10—17.
Adn. 18, 19. Llawr-dyrnu Ornaìi] Yr

hwa hefyd a ehvir Arafnah : gwel ar 2 Sam.
zxiv. 18, 19.

Adn. 20—25. Yna y trôdd Ornan, ac a
ganfu yr angel] Neu, yn ol y lxx, ' a ganfu

y brenin ;' a'r Syriaeg a'r Arabaeg a'i darllen-

ant, 'Dafydd a ganfu yr angel." Ond y dyb
gyffredin yw, fod yr angel dinystriol yn wel-
edig nid yn unig i Dafydd a henuriaid Israel,

adn. 16, ond hefyd i Ornan a'i bedwar mab,
yn nghyda hoU drigolion Jerusalem : gwel ar

2 Sam. xxiv. 20—25.
Adn. 26. Ac efe a'i hatebodd ef oW nef-

oedd trwy dân] Heb. ' a'i hatebodd ef trwy
dân o'r nefoedd,' yr hyn oedd yn arwydd o
gymeradwyaeth Duw. Gallasai y tân ddisgyn
yn gyfiawn ar y pechadur, a'i ysu yn lludw

;

eithr disgynodd ar yr aberth : ac yroedd hyny
yn gysgod o Grist ein Haberth ni, trwy yr
hwn y gall Duw, trwy ei ddryllio ef, fod i ni

rn Dad cvmodlawn, ac nid vn dân vsol.

4 E
' '

23 Ac Ornan a ddywedodd wrth
Dafydd, Cymer i ti, a gwnaed fy ar-

glwydd frenin yr hyn fyddo da yn
ei oiwg. Wele, rhoddaf yr ychain
yn boeth-ofifrwm, a'r offer dyrnuyn
gynud, a'r gwenith yn fwyd-off-

rwm : hyn oll a roddaf.

24 A'r brenin Dafydd a ddywed-
odd wrth Ornan, 'Niá felly, ond gan
brynu y prynaf ef am ei lawn werth

:

canys ni chymeraf i'r Arglwydd yr
eiddot ti, ac nid offrymaf boeth-off-

rwm yn rhad.
25 Felly y rhoddes Dafydd i Or-

nan am y lle chwe chan sicl o aur
wrth bwys.

26 Ac yno yr adeiladodd Dafydd
allor i'r Arglwydd, ac a offrymodd
boeth-offrymau, ac ebyrth hedd, ac
a alwodd ár yr Arglwydd ; ac efe

a'i hatebodd ef o'r nefoedd trwy
dân ar allor y poeth-offrwm.

27 A dywedodd yr Arglwydd
wrth yr angel ; ac yntau a roes ei

gleddyf yn ei wain drachefn.
28 •í[ Y pryd hwnw, pan ganfu

Dafydd ddarfod i'r Arglwydd wr-
ando arno ef yn llawr-dyrnu Ornan
y Jebusiad, efe a aberthodd yno.

29 Ond tabernacl yr Arglwydd,
yr hon a Wnelsai Moses yn yr an-

ialwch, ac allor y poeth-offrwm,
oedd y pryd hwnw yn yr uchelfa yn
Gribeon.

30 Ac ni allai Dàfydd fyned o'i

blaen hi i ymofyn â Duw ; canys
ofnasai rhag cleddyf angel yr Ar*
glwydd.

Adn. 27. A dywedodd yr Argh6^ydd wrth
yr angel] Am roddi ei gleddyf yn ei wain.
Ymddengys i'r Arglwydd beri i'r angel ' attal

ei law,' ar edifeirwch a gweddi Dafvdd, cyn
iddo ef aberthu ; ond trwy ei fod o hvd Y"^
weledig, â'i gleddyf noeth yn ei law, ar "ol
1 Dafydd aberthu, gorchymynir . vma iddo
roddi ei gleddyf yn ei wain, yn arwdd fod vr
Arglwydd wedi Uwyr gymodi â'r wlad.

Adn. 28, 29. Eýe a aberthoddyno] Chwan-
eg o boeth-offrymau ac ebyrth hedd, vn lle
myned i Gibeon, lle yr oedd y tabemacl a'r
allor.

Adn 30. Ac ni allai Dafydd fyned oH
blaen h\\ Sef o flaen allor y poeth-offrwm yn
Gibeon; i ymofyn â Dmo~ne\\ i geisio'ei
fí-afr ef trwy weddi ac aberth

; canys ofnasai
rhag cLeddyf—oínai oedieí offrymau dros ay.
hyd amser ag oedd yn ofvnol i gyraedd vno
rhag i'r angel yn y cyfamser laddVr hollbobì
yn ei absenoldeb ef.

/• î^^ ^™\ ^v"; h ^ ^y^'^dodd D(f
fydd\ Dan gynhyrfiad Ysbrvd Duw vr hwn
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PENNOD XXII.

ADYWEDODD Dafydd, Hwnyw
t yr Arglwydd Dduw, a dyma

allo" y poeth-offrwm i Israel.

2 Dywedodd Dafydd hefyd am
gasglu y dyeithriaìd oedd yn nhir

Israel ; ac efe a osododd seiri meini

i naddu cerig nadd, i adeiladu t
Dduw.

3 A pharotôdd Dafydd haiarn yn
helaeth, tuag at hoeiion drysau y
pyrth, ac i'r cysylltiadau, a phres

mor helaeth ag nad oedd arno bwys;
4 Coed cedr hefyd allan o rif

:

canys y Sidoniaid a'r Tyriaid a

ddygent gedrwydd lawer i Dafydd.
5 A dywedodd Dafydd, Solomon

fy mab sydd ieuanc a thyner, a'r t
a adeilcdir i'r Arglwydd, rhaid

iddo fod mewn mawredd, mewn
rhagoriaeth, mewn enw, ac mewn
gogoniant, trwy yr holl wledydd

:

parotoaf yn awr tuag ato ef. Felly

y parotôdd Dafydd yn helaeth cyn
ei farwolaeth.

6 ^ Ac efe a alwodd ar Solomon
ci fab, ac a orchymynodd iddo ad-

eiladu t i Arglwydd Dduw Israel.

7 Dywedodd Dafydd hefyd wrth
Solomon, Fy mab, yr oedd yn fy

mryd i adeiladu t i enw yr Ar-
glwydd fy Nuw.

yn debygol a roddes iddo nid yn nnì^ bortread

o'r deml, pen. xxviii. 12, ond hysbysrwydd

o'r fan Ue y safai. Hvm yw t yr Arglwydd
—liyd nes yr adeiledir teml i'w enw ; neu liwn

yw y lle a benododd Duw i adeiladu ei denil

a'i allor arno.

Adn. 2. Ydyeithriaidoeddynnhir IsraeT]

SefgweddillionyrhenGanaaneaid,yrhai oedd-

ynt wedi dyfod yn broseli/tiaid i'r grefydd

luddewig, o leiaf cyn belled ag i adael eilun-

addoliaeth, a chadw saith gorchyniyn Noa;
ac efe a osododd seirí meini—gwel ar 2 I3ren.

V. 15, aix. 20, 21.

Adn. 3—5. A pharoiôdd Dafydd haiarn,

4-c.] Er na chai ef adeiladu y t, eto parot-

ôdd yn helaeth tuag ato, am fod ei fab mor
ieuanc, a bod y t i fod mor fawreddog. rhag-

orol, a gogoneddus, ac yn gysgod o Grist a'i

eglwys.

Adn. 6. Ac efe a ahoodd ar Solom,on ei

fah] Ond odid ar ol i Dafydd ddechreu claf-

ychu, 1 Bren. i. 1, &c., pryd yr oedd Solomon

oddeutu ITmlwydd oed.

Adn. 7. Fy mab, 'yr oedd yn fy mryd î\

Gwel ar 2 Sam. vii. 2, &c.

Adn. 8. Gwaed lawer a dywelUaist ti\ Yr
oedd Dafydd wedi bod yn rhwym mewn cy-

nifer o ryfeloedd mawrion, fel na fuasai y
dsiul mor anrbydeddus ar ol cael ei badeiladu
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8 Eithrgairyr Arglwydd addaeth
ataf fi, gan ddywedyd, Gwaed lawer
a dywelltaistti, a rhyfeloedd mawr-
ion a wnaethost ti : nid adeiledi di
d i'm henw i, canys gwaed lawer
a dywelltaist ar y ddaear yn fy
ngydd i.

9 Wele, raab a enir i ti, efe a
fydd \vr llonydd, a mi a roddaf lon-
yddwch iddo ef gan ei holl elynion
o amgylch : canys Solomon fydd ei

enw ef, heddwch hefyd a thangnef-
edd a roddaf i Israel yn ei ddydd-
iau ef.

10 Efe a adeilada d i'ra henw,
ac efe a fydd i mi yn fab, a minau
yn dad iddo yntau : sicrhaf hefyd
orseddfa ei frenhiniaeth ef ar Israel
byth.

11 Yn awr fy raab, yr Arglwydd
fyddo gyda thi, a ífyna dithau, ac
adeilada d yr Arglwydd dy Dduw,
raegys ag y llefarodd efe ara danat
ti.

12 Yn unig rhoddedyr Arglwydd
i ti ddoethineb, a deall, a rhodded
i ti orchyraynion ara Israel, fel y
cadwech gyfraith yr Arglwydd dy
Dduw.

13 Yna y ífynî, os gwyli ar
wneuthur y deddfau a'r barnedig-
aethau a orchyraynoddyr Arglwydd
i Moses ara Israel. Ymgryfha, ao

gan y fatb ddyn ; nid am fod y rbyfeloedd

hyny ynddynt eu hunain yn anngbyfreithlon,

canys yr oedd yr Arglwydd yn eu gorchymyn,
ac yn ei Iwyddo ef ynddynt ; ond i ddysgu i

ni fod yr pglwys Gristionogol, o'r hon yr oedd

y deml yn gysírod, i gael ei badeiladu gan
Grist, '"^ywysog tangnefedd,' a thrwy breg-

ethiad ' efengyl tangnefedd.'

Adn. 9. Ìele, mab a enir i ti\ Canys Uef-

arwyd y geiriau hyn cyn geni Solomon,

2 Sam. vii. 12 ; efe afyddior llonydd—heb
fod mewn rhyfel à'r cenhedloedd oddiamgylch;

canys Solomonfydd ev emo ef—yr hyn a ar-

wydda heddychlon : gwel ar 2 Sam. xii. 24.

Adn. 10. Ffe a adeiLada dý i'm henw]
Gwel ar 2 Sam. xii. 13, &c.

Adn. 11. Yr Arylwydd fyddo yyda thi\

Gellir ystyried y geiriau Ìiyn fel gweddi
íl'yddiog, neu broffwydoliaeth sicr, neu bob uu
o'r ddau.

Adn. 12. Yn uniy rhodded yr Arghcydd
i ti ddoethineb a deall] í pyflawni gorchwyl

mor fawr ag adeiladu t i'r Arglwydd, yn
gystal ag i lywodraethu Israel yn ddoeth.cyf-

iawn, ac yn ofn Duw, 2 Sam. xxiii. 3.

Adn. í 3. Yna y ffyni, os gioyh ar wneuth-

ur ydcddfau, ^'c.] Gwel ar 1 Ì3ron. ii. 2, 3.

Ádn. 14. Ac wele, yn fy nhylodi] Mewn
cydmhoriaeth i'r golud afyddai gau Solomon;

I



Oorchymyn i*r tywysogion 1 CRO!N". XXIII. gynorthwyo Solomon»

ymwrola ; nac ofna, ao na arswyda.
14 Ac wele, yn fy nhylodi y pa-

rotoais i d yr Arglw^^dd gan mil o
dalentau aur, a mil o filoedd o dal-

entau arian ; ar bres hefyd, ac ar
haiarn, uid oes bwys

;
(canys y mae

yn helaeth ;) coed hefyd a meini a
barotoais i : ychwanega dithau at-

ynt hwy.
15 Hefyd y mae yn aml gyda thi

weithwyr gwaith, sef cymynwyr, a
eeiri maen a phren, a phob rhai
celfydd yn mhob gwaith.

16 Ar aur, ar arian, ar bres, ac
ar haiarn, nid oes rifedi. Cyfod
dithau, a gweithia, a'r Arglwydd a
fydd gyda thi.

17 ^\ A Dafydd a orchymynodd i

holl dywysogion Israel ' ynorthwyo
Solomon ei fab, gan ddywedyd,

18 Onid yw yr Arglwydd eich
Duw gyda chwi ? ac oni roddes efe

neù gan fyw yn gynil fel dyn tylawd, yn
hytrath nag fel brenin cyfoethog, er mwyn
casglu y trysorau a ganlyn at d yr Arglwydd.
Saes., ' yn fy nhrallod:' athrallodus iawn a fu

llawer o oes Dafydd. Fel pe dywedasai, Yn
nghanol yr holl ryfeloedd ag y bûm yn rhwym
ynddynt, a'r bradwriaethau a'm cylchynent,

a'r trallodion teuluaidd a'm gordöent, ni choU-
ais erioed olwg ar yr amcan mawr hwn, sef

adeiladu t i Dduw, fel y byddai i'w addoliad

ef gael ei sefydhi yn y wlad. Gan mil o
dalentau aur, a mil o fUoedd o dalentau
arian—gan fod talent aur yn werth £5475
o'n harian ni, byddai i gan mil o honynt gy-
raedd i £547,500,000 ; a chan fod talent arian
yn werth £342 3s. 9c., byddai ìJiL o filoedd o

honynt gyraedd i £342,187,500 ; a'r ddau
Bwm hyn yn nghyd a wnaent £889,687,500,
yr hyn sydd fwy na hoU gyllid Lloegr am
ddeuddeng mlynedd! Bernir yn gyttredin

nad oedd nifer y talentau yn gymaint ag a

ddywedir yma, abodrhyw wall wedi ymlusgo
i'r testyn trwy esgeulusdra rhyw adysgrifen-

ydd ; neu fod talent arall o lai gwerth yn bod-

oli yn amser Daf^'dd, at yr hon y cyfeirir

Íma ; neu ynte y dylasai y gair chicharim, yr
wn a gytìeithir yma 'talentau,' gael ei gyf-

ieithu yn glampau neu lafnau aur ac arian.

Ond y mae Houbigant vn ei gyfieithu, ' Eithr

myfi, yn ol fy ngallu tylawd, a barotoais gan
talent o aur, a mil o dalentau arian.' Gwel
Jos. Antiij; lib. 7, cap. 14, § 2. Ar bres

hefyd, ac ar haiarn, nid oes bwys—neu ni

phwyswyd hwyut, fel y gwnaed à'r aur a'r

arian, gan mor helaeth oeddynt. Ychioanega
dithau atynt hwy—gan i Dafydd ddarpar cy-
maint yn ei dylodi, byddai yn hawdd i Solo-

mon chwanegu at hyny yn eilawnder ; ac efe

a wnaeth hyny yn helaeth.

Adn. 15. Hefyd y mae yn aml gyda íhi

ueithwyr] Gwel ar Ì Breu. v. 15.

Ada. 16. Ár aur-^nid o(4 rifçdi] Sef »r

lonyddwch i chwi oddiamgylch ?

canys rhoddes yn fy Uaw i drigol-
ion y tir ; a'r tir a ddarostyngwyd
o flaen yr Arglwydd, ac o flaen ei

bobl ef.

19 Yn awr rhoddwch eich calon
a'ch enaid i geisio yr Arglwydd
eich Duw ; cyfodwch hefyd, ac
adeiledwch gysegr yr Arglwydd
Dduw, i ddwyn arch cyfammod yr
Arglwydd, a santaidd lestri Duw,
i'rt a adeiledir i enw yr Arglwydd»

PENNOD XXIII.

APHAlSr oedd Dafydd yn hen, ao
yn llawn o ddyddiau, efe a osod-

odd Solomon ei fab yn frenin ar

Israel.

2 ^ Ac efe a gynullodd holl dy-
wysogion Israel, a'r ofifeiriaid, a'r

Lefiaid.

y rhai a weithient meAvn aur, arian, pres, a
haiarn. Fel yr oedd niíer ei seiri maen a phren,

aty rhai y cyfeirir yn adn. 15, yn 150,000 ;

feliy yr oedd nifer ei weithwyr yn y mettel-

oedd hyn ond odid yn llawer lluosocach.

Cyfod dithau, a gweithiá—heb oedi dim,
mor fuan ag y deui i'r orsedd.

Adn. 17. Gynorthwyo Solomon] A'u cyng*

hor a'u doethineb, ac â'u cyfoeth hefyd ot

byddai angen.

Adn. 18. Onidyioyr Arglwydd eich Duio
gyda chwí\ Yn eich benditliio à chyfla'«-nder

o bob golud daearol ? Ac oni roddes eft

lonyddwch i chwi oddiamgylch—fel ag y maa
yn adeg gyfleus i chwi gynorthwyo Solomon i

adeiladu t yr Arglwydd ? Canys rhoddet
ynfy llaw i drigolion y tir—hyd y terfynau

eitíiaf a addawsai Duw i Abraham, Gen. xv.

18, 2 Sam. viii. 3, &c.

Adn. 19. Yn awr rhoddwch eich calon
a'ch enaid] Set holl alluoedd eich corfFa'ch

meddwl ; i geisio yr Arglwydd eich Duw-^
i geisio ei tìafr a'i heddwch, ac i'w anrhyd-
eddu a'i ogoneddu ef. Cyfodwch hefyd—

i

gynorthwyo Solomon yn adeiladiad cysegr yr
Arglwydd, adn. 17 ; i ddwyn arch cyfammod
yr Arglwydd—yr hon oedd yn awr yn j
babell a wnaethai Dafydd iddi yn Seion; a sant»

aidd lestri Duw—y rhai oeddynt yn y taber-

nacl yn Gibeon ; i'r t a adeiledir i enw yr
Arglwydd—i'r deml yn Jerusalem, i'w defn-

yddio yno gyda'u gilydd yn ngwasanaeth Duvr.

PEN. XXIII. Adn. 1. Aprtan oedd Da-
fydd yn hen] Oddeutu 70 mlwydd oed ; efe

á osododd Solomon ei fab yn frenin ar Is-

j.(jel—efe a'i penododd ef i fod yn frenin ar ol

ei farwolaeth ef, a pliarodd i Sadoc a Nathan ei

eneinio ef, 1 Bren. i. 34, &c.

Adn. 2. Acefe a gynuUoddholl dyicysog-

ion Israel] I fynegu iddynt ewyllys Duw, a'í

ddymuniad si hun, i Solomon fod yn olynydd
'
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BJiifedi a dosharthiadau 1 CROK. XXIII. y Lefiaid.

3 A'r Lefiaid a gyfrifwyd o fab
deng mlwydd ar hugain, ac uchod

:

a'u nifer hwy wrth eu penau, bob
yn r, oedd onid dwy fìl deugain.

4 O'r rhai yr oedd pedair mil ar

hugaini oruchwylio ar waith t yr
Arglwydd ; ac yn swyddogion, ac
yn farnwyr, chwe mil

:

5 A phedair mil yn borthorion, a
phedair mil yn moliannu yr Ar-
glwydd á'r otíer a wnelswn i, . ehe

Dafydd, i foliannu.

6 A dosbarthodd Dafydd hwynt
yn ddosbarthiadau yn mysg meib-
ion Lefì, sef Gerson, Oohath, a
Merari.

7 % O'r Grevsoiú&ìd yr oedd Laad-
an, a Simei.

8 Meibion Laadan
; j penaf Je-

hîel, a Zetham, a Joel, tri.

9 Meibion Simei ; Selomith, a
Haziel, a Haran, tri. Y rhai hyn
oedd benau cenedl Laadan.
lOMeibion Simei hefyd oedd, Ja-

hath, Zina, a Jeus, a Beriah. Dyma
bedwar mab Simei.

11 A Jahath oedd benaf, a Ziza

yü ail : ond Jeus a Beriah nid oedd
uemawr o feibion iddynt ; am hyny

iddo yn y frenhiniaeth ; a'r offeiriaid a'r

Ijefiaid—i glywed sefydliad trefu newydd o

weinidogaeth yn y cysegr.

Adn. 3. AW Lefiaid a gyfrifwd o fah
deng mlwydd ar hugain, ac uchod\ Nid yn
unig hyd ddeng mlwydd a deugain, fel y pen-

odwyd Num. iv. 3, ond hyd eu marwolaeth
;

canys nid oedd liòno ond deddf am ams,er byr,

wedi ei seilio ar reswm neiUduol, sef llafur

caled : gwel hyn yn cael ei egluro yn fanwl ar

Num. iv. 3. Meddylir fod y cyfritiad yn adn.

Ü4 yn un gwahanol i liwn. Onid dwy fil

deugain—tra nad oeddynt yn amser Moses
ond 8,540, Num. iv. 48.

Adn. 4. O'r rhai yr oedd pedair mil ar
hugain i oruchwylio] I ddarpar aberthau i'r

oífèiriaid, eu lladd, eu bliogo, eu golchi, a'u

darnio, yn nghyda llawer o orchwylion ereiU,

y rhai a gyílawnent yn olynol bob wythnos,

mii ar y tro. Yn swyddogion acynfarnwyr,
cJiwe mil—mewn amrai bartliau o'r deyrnas, i

gynorthwyotywysogion a henuriaid pob llwyth

yn ngweinyddiad barn : gwel ar Deut. xvi. 18.

Adn. 5. A phedair md yn borthorion] I

cdrych ar ol drysau y denií a'i chynteddau,

rhag i neb gwaharddedig neu halogedig fyned i

mewn. A phedair miL yn moliannu yr Ar-
glwydd—â'r oífer cerdd a ddyfeisiasai Dafydd,

nou a orchymyna.sai cfe eu gwneuthur. Yr
oedd y rliai l)yn i gacl eu rhanu yn wahanol
ddosbeirtli, a phob un yn ei dro i Ibliannu yr

Arglwydd yn y deml pan adeiledid hi.

Adn.6— 12. A dosbarthoddJJafyddhynt
yn ddosborthiadau] Nid o'i ben ei hun, ond
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yr oeddynt hwy yn un cyfrif, wrtb
d eii tad.

12 % Meibion Cohath ; Amram,
Ishar, Hebron, ac Uzziel, pedwar.

13 Meibion Amram oedd Aaron,
a Moses : ac Aaron a neillduwyd i

santeiddio y cysegr santeiddiolaf,

efe a'i feibion byth, i arogldarthu
gerbron yr Arglwydd, i'w wasan-
aethu ef, ac i fendigo yn ei enw ef
yn dragywydd.

14 A Moses gr Duw, ei feibion

ef a alwyd yn llwyth Lefì.

15 Meibion Moses oedd, Gersom,
ac Eliezer.

16 feibion Gersom ; Sebuel
oedd y penaf.

17 A meibion Eliezer oedd, Ee-
habiah y cyntaf. Ac i Eliezer nid
oedd meibion ereill ; ond meibion
Behabiah a amlhasantyn ddirfawr.

18 feibion Ishar ; Selomith y
penaf.

19 feibion Hebron ;, Jeriah y
cyntaf, Amariah yr ail, Jahaziel y
trydydd, a Jecaraeam y pedwarydd.

20 feibion Uzziel ; Michah y
cyntaf, a Jesiah yr ail.

21 ^ Meibion Merari oedd, Mali,

yn ol gorchymyn Duw trwy law Gad a Nathan,
2 Cron. xxix. 25.

Adn. 13. 1 santeiddio y cysegr santeidd-

iolaf] Neu ' y pethau santeiddiolaf,' fel y mae
yn y Saesonaeg, trwy ddefnyddio llestri a
dodrefn y c}'segr i wasanaeth santaidd, a'u

cadw rhag pob cyíFyrddiad halogedig ; efe a'i

feibion byth—nid yn unig ei feibion hynaf,

sef yr archoffeiriaid y naill ar ol y llall, ond ei

hoU hiliogaeth, neu yr oíìeíriaid yn gyífredin-

ol ; canys yr oedd y gwaith a nodir yma yn
perthyn iddynt oU. Ac ifendigo yn ei enm
ef—neu fendithio y bobl trwy alw ar enw yr
Árglwydd.
Adn. 14. yl 3íoses gwr üinc] ' rroffwyd

Duw.'

—

T-; ei feibion ef a alwyd yn Uwyth
Lefi—cyfrifìd hwynt fel Lefiaid cyítredin, ac

nid ofFeirÌRÌd
;
yr hyn a nodir cr anrhydedd i

Moses, ac fel prawf o'i dduwioldeb a'i hunan-
ymwadiad ef, yr hwn yn ewyllysgar a adaw-
odd y llywodraeth i Josua, a'r oiìc'iriadaeth i

Aaron, gaft foddloni i'w blant oi hun gael eu
rhestru yn mhlith y Lefìaid cyffredin.

Adn. 15. Meibion Moses oedd Gersom ac
Eliezer] Gwel ar Exod. ii. 22.

Adn. IG. Sebuel oedd y penaf] Meddylir
fod hwn yr un a Subael, pen. xxiv. 20.

Adn. 17. Rehabiah y cyntaf] Saes., 'y
penaf' Er mai efe ocdd unig fab ei dad, eto

cyflawnodd Duw ynddoef ei addewidi Moses,

o'i wneyd ef yn ' genhedlaeth fawr,' Exod.
ixxii. 10.

Adn. 18—20. Ofeibion Ishar] Ilwn oedd
ail fab Cohatb, adn. 6, ac Exod. vi. 21.



Swydd y Lefiaid. 1 CEON. xxiy Meihion Aaron.

a Musi. Meibion Mali ; Eleazar, a
Chis.

22 A bu farw Eleazar, a meibion
nid oedd iddo ef, ond mercbed ; a
meibion Cis eu brodyr a'u priododd
hwynt.

23 Meibion Musi ; Mali, ac Eder,
a Jerimoth, tri.

24 ^ Dyma feibion Lcfì, yn ol t
eu tadau, penau eu cenedl, wrth eu
rhifedi, dan nifer eu henwau, wrth
eu penau, y rhai oedd yn gwneuth-
ur y gwaith i wasanaeth t yr Ar-
glwydd, o fab ugain mlwydd ac
uchod.

25 Canys dywedodd Dafydd, Ar-
glwydd Dduw Israel a roddes lon-

yddwch i'w bobl, i aros yn Jerusa-
lem byth

;

26 A hefyd i'r Lefìaid : ni ddyg-
ant miüyach y tabernacl, na dim o'i

lestri, i'w wasanaeth ef.

27 Canys yn ol geiriau diweddaf
Dafydd y cyfrifwyd meibion Leíi, o
fab ugain mlwydd ac uchod :

28 A'u gwasanaeth hwynt oedd i

fod wrth law meibion Aaron yn
ngwasanaeth t yr Arglwydd, yn y
cynteddau, ac yn y celloedd, ac yn
mhuredigaeth pob santeidd-beth,

Adn. 21. 3Ieíbion Merari] Hwn oedd tryd-

ydd mab Lefi, adn. 6 ; a'i hiliogaeth ef a enw-
ir yma, adn. 21—23, fel y cawsom hiliogaeth

y ddau frawd arall yn adn. 7—11, a 12—20.

Adn. 22. A meibion Cis eu brodyr] Neu
eu cefnderoedd yn hytrach, canys yr oedd Cis
yn frawd i'w tad hwy, adn. 21.

Adn. 23. Meibion Musi\ Ail fab Merari

;

Mali—yr hwn oedd o'r un enw a'i ewythr
brawd ei dad, adn. 21.

Adn. 24. Dyma feibion Lefi yn ol t eu
tadau] Yn ol eu hàniad o Gerson, Cohath, a
Merari, tri mab Lefi ; ofab ugainmlwyddac
uchod—rhifwyd hwynt y tro cyntaf o 30
mlwydd ac uchod, yn ol yr hen gyfraith yn
amser Moses, adn. 3 ; ond ychydig cyn marw
Dafydd, efe a orchymynodd, yn ei eiriau di-

weddaf, eu cyfrif hwynt o 20 mlwydd ac
uchod, adn, 27 ; canys fel yr oedd Is'rael yn
amlhau, byddai mwy o waith aberthu gan yr
offeiriaid, ac eisiau mwy oLefiaid i'w cynorth-
wyo hwy : a gallai rhai 20 oed gynorthwyo yn
awr, yn gystal a rhai dros 50, trwy nad oedd
eisiau cario y tabernacl a'i ddodrefn mwvach,
fel gynt yn yr anialwch, adn. 26. A chan fod
yn beryglu.s i'r Lefiaid ieuainc, o herwydd
bywyd segur, syrthio i arferion drwg rhwng
20 a 30 mlwydd oed, am hyny gwnaeth Da-
fydd y cyfnewidiad hwn yn yr oedran : gwel
ar Nnm. iv. 3.

Adn. 25, 26. I aros yn Jerusalem byth] I
addoli yn sefydlog yn y deml, heb orfod symud
y tabernacl a'r arch ole i le megys gynt'.

ac yn ngwaith gweinidogaeth t
Dduw

;

29 Yn y bara gosod hefyd, ac yn
mheillied y bwyd-oíFrwm, ac yn y
teisenau croew, yn y radell hefyd,
ac yn y badell JËrJo, ac yn mhob
mesur a meidroldeb :

30 Ac isefyll bob bore i foliannu
ac i ogoneddu yr Arglwydd, felly
hefyd brydnawn :

31 Ac i oíFrymu pob oflfrwm poeth
i'r Arglwydd ar y sabbothau, ar y
newydd-loerau, ac ar y gwyliau
gosodedig, wrth rifedi, yn ol y
ddefodsí/íicîarnynt yn wastadolger-
bron yr Arglwydd.

32 Ac i gadw goruchwyliaeth
pabell y cyfarfod, a goruchwyliaeth
y cysegr, a goruchwyliaeth meib-
ion Aaron eu brodyr, yn ngwasan-
aeth t yr Ai'glwydd.

PENNOD XXIY.

TiYMA ddosbarthiadau meibion^ Aaron. Meibion Aaron oedd,
Nadab, ac Abihu, Eleazar, ac Ith-
amar.

2 A bu farw Nadab ac Abihu o
flaen eu tad, ac nid oedd meibion

Adn. 27. Canys yn ol geiriau diweddaf
Dafydd] Y rhai a lefarodd efe megys â'i

anadl olaf, a hyny dan gynhyrfiad dwyfol,
2 Cron. xxix. 25 ; ofab ug'ain mlwydd—h.Yà
ddydd eu marwolaeth : gwel ar adn. 3, 24.
Adn. 28. Wrth law meibion Aaron] T

weini i'r offeiriaid, ac i'w cynorthwyo yn eu
gwaith santaidd, adn. 4.

Adn. 29. Yn y baragosod, ^-c.] Ar y Lefi-
aid yr oedd gofalu am y peiílied at y bara
gosod, y bwyd -offrymau, a'r amrywiol deisen-
au, (gwel Lef. ii. 1, &c.,) ac edry'ch fod y cwbl
yn cael eu gwneuthur yn ol y pwys a'r 'mesur
a'r modd a ofynid gan y gyfraith ; yîi mhob
mesur a meidroldeb—Saes., ' yn mhòb mesur
a maint.' Y mae hyn ond odid yn cyfeirio at
fesur a maint y peillied a'r olew a'r halen a
ddefnyddid yn y bwyd-ofíi-ymau uchod: eithr

y Lefiaid a ofalent hefyd am y pwysau a'r
mesurau yn y cysegr, yrhai oeddynt y safon
i brofi wrthynt bwysau a mesurau pawb trwy
y wlad.

Adn. 30—32. Ac i sefyll bob bore ifolian-
ìiu, ^'c.] Gall y darllenydd weled yr hoU ddy-
ledswyddau hyn wedi eu hegluro 'eisoes yn y
lleoedd ag y cyfeirir atynt ar ymyl dalen ei
Feibl.

PEN. XXIV. Adn. 1. JDyma ddosbarth-
iadau meibion Aaron] Sef y gwahanol gang-
henau i'r rhai y rhanwyd ei'deiilu ef.

Adn. 2. A bufaricNadab ac Abihu o flaen
eu tad] Gwel ar Lef. x. 1, 2 ; am hyny EU^
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Mfíîhion 1 CRON. XXIT. Lcfi.

iddjnt : am hyny Eleazar ac Itha-

mar a oíFeiriadasant.

3 A Dafydd a'u dosbarthodd
hwynt, Sadoc o feibion £leazar, ac

Ahimelech o feibion Ithamar, yn ol

eu swyddau, yn eu gwasanaeth.
4 A chafwyd mwy o feibion Ele-

azar yn llywodraethwyr nag o feib-

ion Ithamar ; ac fel hyn y rhanwyd
hwynt. Yf ydoedd o feibion Eleazer

yn benau ar d eu tadau unarbym-
theg, ac o feibi.m Ithamar, ynolt
eu tadau, wyth.

5 Felly y dosbarthwyd hwynt
wrth goelbrenau, y naiU gyda'r

llall ; canys tywysogion y cysegr,

a thywysogion t Dduw, oedd o

feibion Eleazar, ac o feibion Itha-

mar.
6 A Semaiah mab Nethaneel yr

ysgrifenydd, o Iwyth Lefì, a'u hys-

grifenodd hwynt gerbron y brenin,

a'r tywysogion, a Sadoc yr oífeir-

iad, ac Abimelech mab Abiathar, a

phen cenedl yr oífeiriaid, a'r Lefi-

aid ; un teulu a ddaliwyd i Eleazar,

ac tm arall a ddaliwyd i Ithamar.

7 A'r coelbren cyntaí a ddaeth i

Jehoiarib, a'r ail i Jedaiah,

8 Y trydydd i Harim, y pedwar-
ydd i Seorim,

9 Y pumraed i Malchiah, y
chweched i Mijamin,

10 Y seithfed i Haccos, yr wyth-
fed i Abiah,

11 Y nawfed i Jesua, y degfed i

Sechaniah,
12 Yr unfed ar ddeg i Eliasib, y

deuddegfed i Jacim,

13 Y trydydd ar ddeg i Huppah,

azar ac Ithamar a offeiriadasant—a ddaeth-

Rnt i'r swydd yn eu ìle liwynt, trwy nad oedd

iddvnt feibion.
, , , , ,

Âdn. 3. A Dafydd a"u dosharthodd hwy\

A ddosbarthodd hiliogaeth Eleazar ac Ithamar

vn 24 ddosbartlíiadau, lel y gwnaethai â'r

Lefiaid o'r blaen, pen. xxiii. G ; yn ol eu

swyddau—i gyflawni swydd a gwaith otì'eir-

iad, pob dosbarth yn ei dro.

Adn. 4. A chofwydmwy ofeibion Eleazar,

A-c.\ Hyny yw, calwyd 1(5 o íeibion Eleazar

yn benau'ar 16 o ddosbarthiadau o d eu tad

hwy, tra nad oedd ond 8 o feibion Ithamar ar

d eu tad hwy.

Adn. 5. Felly y dosharthwyd htoynt wrih

goelbrenau] 1 gael gweled pwy oodd i fod yn

Jyntaf, a phwy yn ail, &c. ; ac fol hyn attehd

pbb anfoddlonrwydd ac eiddigedd yn eu mysg,

gau mai o Dduw yr oedd llywodraethiad y

coelbren. Y naiU yydaW LLalí—v.(xr\y% yr

o«dd gan y naill deulu, trwy eu bod o'r un
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y pedwarydd ar ddeg i Jesebeab,
14 Y pymthegfed i Bilgah, yr

unfed ar bymtheg i Immer,
15 Y ddeufed ar bymtheg i Hezir,

y deunawfed i Aphses,
16 Y pedwarj'dd ar bymtheg i

Pethahiah, yr ugeinfed i Jehesecel,
17 Yr unfed ar hugain i Jachin,

y ddeufed ar hugain i Gamul,
18 Y trydydd ar hugain i Delaiah,

y pedwarydd ar hugain i Maaziah.
19 Dyma eu dosbarthiadau hwynt

yn eu gwasanaeth, i fyned i d yr
Arglwydd yn ol eu defod, dan law
Aaron eu tad, fel y gorchymynasai
Arglwydd Dduw Israel iddo ef.

20 ^ A'r lleill o feibionLefi oedd

y rlìai hyn feibion Amram ; Su-
bael : o feibion Subael ; Jehdeiah.

21 Am Rehabiah ; Isiah oedd ben
ar feibion Rehabiah.

22 O'r Isariaid ; Selomoth : o
feibion Selomoth ; Jahath.

23 A meibion Ilehron oedd, Jeriah

y cyntaf, Amariah yr ail, Jahaziel y
trydydd, a Jecameam y pedwarydd.

24 feibion üzziel ; Michah : o
feibion Michah ; Samir.

25 Brawd Michah oedd Isiah : o.

feibion Isiah ; Zechariah.
26 Meibion Merari oedd, Mali, a

Musi : meibion Jaaziah ; Beno.
27 % Meibion Merari o Jaaziah ;,

Beno, a Soham, a Zaccur, ac Ibri.

28 JNIali y daeth Eleazer, ac ni

bu iddo ef feibion.

29 Am Cis : mab Cis oedd Jera-

meel.
30 A meibion Musi oedd, Mali^

ac Eder, a Jerimoth. Dyma feib-

gwreiddyn, gystal hawl a'r Ilall i bob anrhyd-

edd eglwysig a gwladol.

Adn. 6—18. A Semaiah—a'w hysgrifen-

odd hwynt gerbron y brcniii] Y.sgrifenwyd

eu henwau, a dodwyd hwynt uiewn llestr, o'r

hwn yr oeddynt i gael eu tynu bob yn nn

;

neu ynte yr oedd Seniaiah yn eu hysgrifenu

yn ofalus mewn coflyfr fel yr oeddynt yn cael

êu tynu, rhag bod dim canigymeriad na chyf-

newidiad o borthynas iddynt ar ol hyn ; a

hyny yn ngwydd y brenin, a'r tywysogion, a'r

arrhofleiriad, &c. Un teidu a ddaLiwyd %

ELeazar—hyny yw, un o brif denluoedd Ele-

azar a ddaliwyd neu a dynwyd gyntaf, ac yna
un o douluoodd Ithaniar, ac folly yn olynol

hyd nos'^tynwyd holl deuluoodd Itiianiar.

Adn. l9. IJma eu dÿsì^arihiadau hwynt]
Yn y drol'n hon yr oodd y 24 dosbarth i ddyfod

i gyflawiii eu swydd yn y dcnil bob sabboth,

ac i aros yno hyd y Babboth canlynol, pryd j
deufti dosbartb Rráll i gymeryd eu II»; dan
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ion y Lefiaid yn ol t eu tadau.
31 A hwy a fwriasant goelbrenau

ar gyfer eu brodyr meibion Aaron,
gerbron Dafydd y brenin, a Sadoc,
ac Ahimelech, a phenau cenedl yr
offeiriaid a'r Leíìaid ; 'ie, y pen cen-
edl ar gyfer y brawd ieuangaf.

PENNOD XXV.

ANEILLDUODD Dafydd a thy-
wysogion y llu, tuag at y gwas-

anaeth, o feibion Asaph, a Heman,
a Jeduthun, y rhai a broffwydent â
thelynau, ac â nablau, ac â symbal-
au ; a nifer y gweithwyr yn ol eu
gwasanaeth ydoedd

:

2 feibion Asaph ; Zaccur, a Jo-

seph, a Nethaniah, Asarelah meib-
ion Asaph, dan law Asaph, yr hwn
oeddynproffwydowrthlawybrenin.

3 O Jeduthun : meibion Jedu-
thun ; Gedaliah. a Seri, a Jesiah, a

law Aaron—dan lywodraeth yr archoíFeiriad,

pwy byaag fyddai hwnw, o oes i oes.

Ádn. 20—30. A'r lleül ofeibion Leji oedd

y rhai hi/n, Sfc.] Y mae yn debyg mai pen-

aethiaid y 24,000 oedd y rhai íiyn, y rhai a

\reinyddent i'r oíFeiriaid yn eu gwasanaeth,

fel y gwelsom yn pen. xxiii. 4, &c.

Ádn. 31. A hwy afwriasant goelbrenau
ar gyfer eu brodyr\ I wybod pa ddosbarth o'r

24 dosbarth o Lefiaid a fyddai yn gyntaf ar

pyfer y dosbarth cyntaf o'r ofFeiriaid, y rhai

hefyd oeddynt 24 o ddosbarthiadau. le, y
pen cenedl ar gyfer y brawd ieuangaf—heb
wneyd dim gwahaniaeth rhwng hen ac ieuanc,

uchel ac isel ; ac fel hyn gallai y dosbarth ieu-

angaf ac iselaf fod y dosbarth cyntaf, os felly

y dygwyddai trwy y coelbren.

PEN. XXV. Adn. 1. A neillduodd Da-
fydd\ Trwy goelbren, a hyny yn ugydd, neu
trwy gymhorth, tyu-ysogion y llu—neu ben-
aethiaid y gwahanol ddosbarthiadau uchod

;

tuag at y gwasanaeth— i gael cantorion i'r

cysegr, megys y cawsai efe o*r blaen Lefiaid

ac offeiriaid ; o feibion—y tri phrif cantor yn
Israel ; y rhai a broffwydent â thelynau, ^c.
—a ddylynent eu hoffer cerdd â gweddiau a
chaniadau ; neu ynte, y rhai a ganent salmau
ac odlau ysbrydol wedi eu cyfansoddi trwy
ysbrydoliaeth Duw, ac a gynwysent broffwyd-
oliaethau am bethau i ddyfod, yn enwediiram
Grist a'i eglwys, fel y gwelwn mewn llawer

o'r salmau.

Adn.2. feibion Asaph] Yr oeâdpedwar,
y rhai a ganent dan arolygiad a chyfarwyddyd
en tad ; yr hwn oedd yn proffwydo u-rth law

V brenin—Saes., ' yn oìgorchymyn y brenin.'

ir oedd Asaph a'ifrodyr yn cyfansoddi salm-
au proffwydol trwy ysbrydoHaeth Duw, y
rhai y gorchymynai Dafydd iddynt eu canu
yn y cysegr, llawer o ba rai â geir yn llyfr y

Hasabiah, Mattithiah, chwech, dan
law Jeduthun eu tad, ar y delyn yn
proffwydo, i foliannu ac i glodfori
yr Arglwydd.

4" O Heman : meibion Heman
;

Bucciah, Mattaniah, Uzziel, Sebuel,
a Jerimoth, Hananiah, Hanani,
Eliathah, Gìdalti, a Eomamti-ezer,
Josbecasah, Màlothi, Hothir, a Ma-
hazioth :

5 y rhai hyn oll 'oedd feibion He-
man, gAveledydd y brenin ynngeir-
iau Duw, i ddyrchafu y corn. Duw
hefyd a roddes i Heman bedwar ar
ddeg o feibion, a thair o ferched.

6 Y rhai hyn oll oedd dan law eu
tad yn canu yn nh yr .Arglwydd,
â symbalau, a nablau, a thelynau, i

wasanaeth t Dduw
;
yn ol trefn y

brenin i Asaph, a Jeduthun, a He-
man.

7 A'u nifer hwynt, yn nghyda'u
brodyr dysgedig yn nghaniadau yr

Salmau. Gellir meddwl mai y brenin a or-

chymynai i'r tri phen-cerddorhyn pa beth a
ganent, a pha dônau ac offer a ddefnyddient

;

a chan fod Dafydd y fath gantor medrus ei
hun, yr oedd efe yn dra chyinhwys i drefna
pob peth o'r fath.

Adn. 3. O Jeduthun] Tybia rhai ei fod yr
un ag Ethan, neu fod Ethan wedi marw,'a
Jeduthun wedi dyfod yn ei le ef ; chwech—
trwy gyfrif eu tad : ond tybia rhai mai Simeit
adn 17, a wnai y chweclied.
Adn. 4. O Heman\ Yr oedd ei feibion ef

yn 14, y rhai, gyda'r 10 ereill a grybwyllir
adn. 2, 3, a wnaent 24, i fod yn benau ar y
24dosbai-th o gantorion a enwir ar ol hvn.

Adn. 5. Gweledydd y brenin] Neu ei

browyd ef. NaiU ái yr oedd ef yn broffwyd
yn gystal a chantor ; neu ynte geíwir ef telìy

am ei fod yn proffwydo, ncu yn moliannu
Duw, yn yr ystyr a nodwyd ar adn. 1. A
gelwirefyn 'weíedydd y brenin' am fod y
brenin yn hoff o hono, neu am ei fod yn fvnvch
yn canu o flaen y brenin yn ei" balas, tra yr
oedd y lleill yn y babell. t ddyrchaju y corn—i foliannu Duw à sain udgorn,neu ry offer-
yn cerdd arall wedi ei wneyd o fforn, neu i

chwythu trwyddo. A thair òferched—y rhai
ond odid a gynorthwyent y cäntorion yn ach-
lysurol.

Adn. 6. Dan lato eu iad] Dan ei aroIvgiad
ef, yr un modd a meibion Asaph a Jeduthun,
adn. 2, 3.

Adn. 7. Ddau cant pedwarugaìn ac wyth]
Sef 12 yn mhob un o'r 24 dosbárth, adn. 9—
31, yr hyn a wnai 288.
Àdn. 8. Cylch yn erbyn cylch] Cvlch o'r

cantorion ar gyfer rylch ó'r offeiriaid á'r Lefi-
aid ; bychan a mawr—o ran eu hoedran a'u
medrusrwydd cerddorol ; athrato a dysgybl—
yn blith draphlith.fel y dygwyddai trwy fwrw
y coelbreo. Yr oedd y Lefiaid, vr offeiriaid,
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Arglwydd, scf pob un cyfarwydd,
oedd ddau cant pedwar ugain ac
wyth.

8 ^ A hwy a fwriasant goelbren-
au, cylch yn erbyn cylch, bychan a
mawr, athraw a dysgybl.

9 A'r coelbren cyntaf a ddaeth
dros Asaph i Joseph : yr ail i Ge-
daliah ; efe, a'i feibion a'i frodyr
oedd ddeuddeg.

10 Y trydydd i Zaccur ; efe, a'i

feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg.
11 Y pedwarydd i Isri ; efe, a'i

feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg.
12 Y pummed i ISTethaniah; efe, o-'i

feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg.
13 Y chweched i Bucciah ; efe, a'ì

feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg.
14 Y seithfed i Jesarelah ; efe, a'ì

feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg.
15 Yr wythfed i Jesaiah ; e/e, a'i

feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg.
16 Y nawfed i Mattaniah ; efe, a'i

feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg,
17 Y degfed i Simei ; efe, a'i

feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg.
18 Yr unfed ar ddeg i Azareel

;

efe, a'i feibion a'i frodyr oedd ddeu-
ddeg.

19 Ydeuddegfedi Hazabiah; efe,

ai feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg.
20 Y trydydd ar ddeg i Subael

;

efe. a'i feibion a'i frodyr oedd ddeu-
ddeg.

21 Y pedwarydd ar ddeg i Mat-
tithiah ; efe, a'i feibion a'i frodyr
oedd ddeuddeg.

22 Ypymthegfed a Jeriraoth; efe,

a'i feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg.
23 Yr unfed ar bymtheg i Hana-

niah ; efe, a' i feihioiiSb'iírodjr oedd
ddeuddeg.

24 Y ddeufed ar bymthcg i Jos-
becasah ; efe, a'i feibion a'i frodyr
oedd ddeuddeg.

25 Y deunawfed i Hanani ; efe, a'i

feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg.
26 Y pcdwarydd ar bymtheg i

a'r cantorion, yn dair rhcs ar gyfor cu gilydd,

& phob un yn '24: o ddosbarthiadau, ac oU wedi
eu dewis trwy goclbren.

Adn. 9—31. A'r coelbren ci/ni(ifa ddaeth
dros Ampli i Joseph] Yr hwn oedd ail fab

Asaph, adn. 2; yraü i Gedaliah—cyntafan-

edig Jeduthuu, adn. 3 ; ac folly am y llcill.

Er na chrybwyllir yma am/eioîon a brodyr
Joseph, oto rhaid ci fod ef a hwythau yn
gwncyd 12 fel y lleill, onidô ni wneid i fyny

y 288 a grybwvllir yn afln. 7.
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Màlothi ; efe, a'i feibion a'i frodyr
oedd ddeuddeg.
27 Yr ugeinfed i Eliathah ; efe,

a'i feibion a'i frodyr oedd ddeuddeg.
28 Yr unfed ar hugain i Hothir ;

efe, a'i feibion a'i frodyr oedd ddeu-
ddeg.

29 Y ddeufed ar hugain i Gìdalti

;

efe, a'i feibion a'i frodyr oedd ddeu-
ddeg.

30 Y trydydd ar hugain i Maha-
zioth ; efe, a'i feibiou a'i frodyr oedd
ddeuddeg.

31 Y pedwarydd ar hugain i

Komamti-ezer ; efe, a'i feibion a'i

frodyr oedd ddeuddeg.

PENNOD XXYI.

\ M ddosbarthiad y porthorion

:

-^O'r Corhiaid yr oe^cí Meselemiah
mab Core, o feibion Asaph.

2 A meibion Meselemiah oedd
Zechariah y cyntafanedig, Jediael
yr ail, Zebacliah y trydydd, Jathni-
ael y pedwarydd,

3 Elam y pummed, Jehoanan y
chweched, Elioeuai y seithfed.

4 A meibion Obed-edom ; Sema-
iah y cyntafanedig, Jehozabad yr
ail, Joah y trydydd, a Sachar y
pedwarydd, a Nethaneel y pummed.

5 Ammiel y chweched, Issachar

y seithfed, Peulthai yr wythfed:
canys Duw a'i bendithiodd ef.

6 Ac i Semaiah ei fab ef y ganwyd
meibion, y rhai a arglwyddiaethas-
ant ar d eu tad : canys cedyrn o
nerth oeddynt hwy.

7 Meibion Semaiah ; Othni, a
Rephael, ac Obed, Elzabad, ei fro-

dyr ef oedd wr nerthol, sef Elihu,
a Semachiah.

8 Y rhai hyn oll o feibion Obed-
edom : hwynt-hwy, a'u meibion, a'u
brodyr, yn wr nerthol mewn cryf-
der, tuag at y weinidogaeth, oedd
driugain a dau o Obed-edom,

PEN. XXVT. Adn. 1—4. Am ddosbnrth-
iad y porthorion, S^c'] Y rliai oeddyntigadw
pyrtli y deml, rhap; i neb annghymhwys fyned
1 mewn, a rhag i'r llestri a'r dodrefn gael eu
lladrata oddiyno, ac i attal pob terfysg oddeutu

y llo. Dywcd rhai íod Dafydd wedi dosbarthu

y ])ortliorion yn 24 dosbarth, yr \\n modd a'r

oífciriaid, y Ijcfìaid, a'r cantorion o'r blacn ;

a bod y dosbarth cyntaf o oíTeiriaid, Lefiaid,

cantorion, a phorthorion, yn gweini yn ou
gwahanol «wyddau un wythnos, a'r ail ddog-

I
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9 Ac i Meselemiah, yn feibion ac

yn frodyr, yr oedd tri ar bymtheg o

wr nertliol.

ÌO Hosah hefj^d, o feibion Me-
rari, yr oedd mpibion ; Simri y pen-

af, (er nad oedd efe ííyntafanedig,

eto ei dad a'i gosododd ef yn ben,)

11 Hilciah yr ail, Tebaliah y tryd-

ydd, Zechariâh y pedwarydd : holl

feibion a brodyr Hosah oedd dri ar

ddeg.
12 Yn mhlith y rhai hyn yr oedd

dosbarthiadau y porthorion, sef yn
mhlith y penaethiaid, ac iddynt or-

nchwyliaeth ar gyfer eu brodyr i

wasanaethn yn nh yr Arglwydd.
13 ^ Ahwy a fwriasant goelbren-

au, fychan a mawr, yn ol t eu tadau,

am bob porth.

14 A choelbren Selemiah a syrth-

iodd tua'r dwyrain : a thros Zecha-

riah ei fab (cynghorwr deallgar)

j bwriasant hwy goelbrenau ; a'i

goelbren ef a ddaethtua'r gogledd.

15 I Obed-edom tua'r deau, ac

i'w feibion, y daeth t Asuppim.
16 I Suppim, a lîosah, tua'r

gorllewin, gyda phorth Sàlecheth,

yn ffordd y rhiw, yr oedd y naill

barth bob swydd yn gweini yr ail wythnos,

ac felly yn mlaen hyd y dosbarth olaf.

Adn. 5—9. CanysDuw à'i bcndithiodd c/]

A fendithiodd Obed-edom, nid yn unig â
chyfoeth lawer, ond hefyd âg wyth o feibion,

a 54 o yrion, adn. 8, y rhai oeddynt oll yn
borthorion. Yr oeddynt wedi bod yn gwyiio
yr arch yn ífyddlon am dri mis yn eu t eu
hunain, ac yn awr gelwir hwynt i'w gwylio yn
nh Dduw: gwel ar 2 Sam. vi. 11. Ccdyrn
nerth oeddynt hioy—sefyrion Obed-edom,

adn. 6—8. Yr oedd eu swydd yn gofyn
llawer o nerth corfF a gwroldeb meddwl. Yr
oedd un o ddrysau yr ail deml mor fawr a

thrwm, nes yr oedd yn ofynol cael ugain o

ddynion i'w agor a'i gau.

Adn. 10, 11. Ei dad aH gosododd ef yn
hen\ Nid i gael yr etifeddiaeth, canys yr oedd
hyny yn waharddedig yn y gyfraith ; ond yn
benaf yn y swydd hon, i ba un yr oedd ef yn
gymhwysach na'i frawd hynaf.

Adn, 12. Ac iddynt oruchwyliaeth ar
gyfer eu brodyr] Y Lefiaid ereiil, y rhai a
ddosbarthwyd yn 24 dosbarth, fel y gwnaed à'r

oflFeiriaid, &c. Y mae y gweddill o'r bennod
hon yn eisiau yn y Syriaeg a'r Arabaeg.

Adn. 13. A hwy a fwriasant goelbrenau]
1 benderfynu amseroedd a lleoedd eu gwasan-
aeth, nid yn ol eu hoedran a'u hurddas, eithr

yn ol y coelbren ; am bob porth—fel y gellid

gwybod pwy oedd i ofalu am bob porth.

Adn. 14. A choelbren Selemiah, ^c.]

Syrthiodd y porth dwyreiniol i Selemiah ; y
gogleddol i Zechariah ; y deheuol i Obed-
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orchwyliaeth ar gyfer y llall.

17 Tua'r dwyrain yr oedd chwfech

o Lefiaid, tua'r gogledd ^edwar beu-
njrdd, tua'r deau pedwar beunydd,
a thuag Asuppim dau a dau.

18 A Pharpar tuá'r gorllewin,

pedwar ar y ffordd, a dau yn Phar-
iDar.

19 Dymaddosbarthiadauyporth-
orion, feibiOn Core, ac o feibion

Merari.
20 % Ac o'r Lefiaid, Ahiah oeâd

ar drysoraut Ddu w, ac ar drysorau

y pethau cysegredig.
21 Am feibion Laadan : meibion.

y G-crsoniad Laadan, penau tylwyth
Laadan y Gersoniad, oedd Jehieli.

22 Meibion Jehieli ; Zetham, a
Joel ei frawd, oedd ár drysorau t
yr Arglwydd.

23 O'r Amramiaid, a'r Ishariaid,
o'r Hebroniaid, 'r Uzzieliaid :

24 A Sebuel mab Gersom, mab
Moses, ofídd olygwr ar y trysorau.

^
25 A'i frodyr ef o Eleazar ; Eeha-

biah ei fab ef, a Jesaiah ei fab yntau,
a Joram ei fab yntau, a Zichrí ei fab
yntau, a Selomith ei fab yntau.

26 Y Selomith hwnw 'a'i frodyr

edom, adn. 15; a'r gorlleunnol i Suppim a
rîosah, adn. 16. Y rhai hyn oeddrnt capten-
iaid y porthorion ; ac y mae yn debv£r'fod ^an
bob un ^7 wr dano, amfod nifer vr holl
borthorion yn bedair mil, pen. xxiii. ,5. 'Cyng-
hortor deallgar—canvs yr oedd an?en am
ddoethineb a gwroldeb i'r swA'dd hon, fel \t
vmddengys oddiwTth natur eu gwaith, adn. 20.
Tybia rhai fod Zechariah y~a gynírhorwr i'r
brenin, yn gvstal ag yn borthor i'r deml.
Adn. 15. Ydaeth 't Asuppim] Neu 'd

y cynulliadf yn cael ei alw fellv naill ai am
mai yno yr ymîynullai yr henùriaid i ym-
gynghori yn nghylch achosion y deml, neu
ynte am mai yno y ced^\-id y casgíiadau arianol
at wasanaeth y deml.
Adn. 16. 'Gyda phorth Salecheth] Neu

'borth y tafliad allan;" am mai trwy hwn
ond odid y dygid allan holl fudreddi v deml,
ac ysgarthion yr aberthau

; yn ffordd'y rhiw—lle yr aent i fyny i'r demí o'r pant islaw.
Adn. 17—19. Tua'r dtcyrain yr oedd

chtcech Lefiaid] Gan mai hwnw oedd prif
borth y deml, yr oedd yn gofvn gwyliadwT-
iaeth grvfach na'r lleiU i edrych ar ei ol.

Adn.20. Ahiah oeddar drysorau t Dduw'l
Yr aur a'r arian, â'r rhai y pr\Tiid yr aberthau,
meddai Jarchi ; ac ar 'drsorau y pethau
cysegredig—megys llestri y cysegr, gwisgoedd
yr oíFeiriaid, &c.

Adn. 21—26. Meibion y Gersoniad iMad-
an,^c.] Neu y ' Laadan Gersonaidd,' i'w wa-
haniaethu ef oddiwrth ryw Laadan arall ; yr
hyn oedd yn fwv ang*nrheidiol i'r Tudd«wòa

6ir
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oedd ar holl drysorau y pethau cys-

eo-i'edig a gysegrasaiDafydd frenin,

a^ tadau penaf, a tliywysogion y
miloedd a'r cannoedd, athywysog-

ion y llu.

27 O'r rhyfeloedd ac o'r yspail y
cysegrasant hetJiau i g/nal t yr

Arglwydd.
28 Á'r hyn oll a gysegrodd Sam-

uel y gweledydd, a Saul mab Cis,

ac Abner mab Ner, a Joab mab
Serfìah, a phwy bynag a gysegrasai

ddim, yr oedd efe dan law Selomith

a'i frodyr.

29 % O'r Ishariaid, Cenaniah a'i

feibion oedd yn Israel yn swyddog-

ion, ac yn farnwyr, ar y gwaith

oddiallan,

30 O'r Hebroniaid, Hasabiah a'i

frodyr, meibion nerthol, mil a saith

cant oedd mewn swydd yn Israel,

o'r tu hwnt i'r lorddonen tua'r gor-

Uewin, yn holl waith yr Arglwydd,

ac yn ngwasanaeth y brcnin.

81 O'r Hebroniaid, Jeriah oedd

ben o'r Hebroniaid, yn ol cenhedl-

aethau ei dadau : yn y ddeugeinfed

flwyddyn o deyrnasiad Dafydd y
ceisiwyd hwynt, a chafwyd yn eu

mysg hwy wr cryfìon nerthol, yn
Jazer Gilead.

32 A'i frodyr efyn feibion nerthol

oedd ddwy fìl a saith cant o benau
cenedl : a Dafydd y brenin a'u go-

sododd hwynt ar y Eeubeniaid, a'r

Gadiaid, a hanner llwyth Manasseh,

yn mhob gorchwyl Duw, a gorchwyl

y brenin.

PENNOD XXVII.

PEDAIR mil ar hugain oedd pob
dosbarthiad o feibion Israel dan

eu rhif, yn benau cenedl, ac yn dy-

wysogion miloedd a channoedd, a'u

swyddogion yn gwasanaethu y
brenin yn mhob achos o'r dosbarth-

iadau, yn dyfod i mewn, ac yn my-
ned allan, o fis i fìs, trwy holl fisoedd

y flwyddyn.
2 Ar y dosbarthiad cyntaf dros y

mis cyntaf, yr oedd Jasobeam mab
Zabdiel ; ac yn ei ddosbarthiad ef

yr oedd pedair mil ar hugain.
3 feibion Peres yr oedd y penaf

o holl dywysogion y llu dros y mis
cyntaf.

4 Ac ar ddosbarthiad yr ail mis
yr oedd Dodai yr Ahohiad, ac o'i

ddosbarthiad ef yr oedd Micloth
hefyd yn gapten ; ac yn ei ddos-
barthiad ef bedair mil ar hugain.

gynt ei wybod, nag i ni yn awr : gwel y cyf-

eiriadau ar ymyl y ddalen mewn rhai Beiblau.

Adn. 27.' O'r rhyfeloedd ac o'r yspaü y
cysec/rasant bethau i r/ynalt yr Arghoydd]

í'w adeiladu yn gyntaf, ac i'w adgyweino pan

fyddai aníren, yn gystal ag i ddwyn yn mlaen

wasanaôth ynddo. Yr oedd hyn yn arferiad

yn mhlith holl genhedloedd y ddaear : gwel

VlRGlL, JEn. iii. llin. 222. Ÿr oedd pawb a

addefai unrhyw Dduw, yn credu mai oddi-

wrtho eí y deuai y fuddugoliaeth ; ac am
hyny tybient fod yn rhesymol iddo ef gael

peth o'r yspail.

Adn. 28. A'r hyn oll ayysegrodd Samuel]

NaiU ai o'i feddíamiau etifeddol ei hun, neu

ynte o'r yspail ag oedd yn dygwydd i'w ran ef

ryfeloédd Israel, yr un modd a Saul ac

Abner.
Adn. 29. Ar y gwaith od'liallan'] Sef tu

allan i Jorusalem ; mcgys ' tori coed, naddu

cerig, ac aredig y maesydd perthynol i'r cy-

segr.'

—

Jauciii.

Adn. 30. Mil a saith gant ocdd mewn
swydd yn Jsrael] Mown swydd ddíuiblyg,

egíwysig a gwladol ; o'r tu hwnt i'r lorddonen

—Saes., 'o'r tu yma i'r lorddonon,' sof yn

ngwlad Canaao, ttia'r gorllcwìn oddiwrth yr

lorddonen ; yn hoU waith yr Arglwydd—SGÌ
mcwn pethau ciiEFyDDOL, mGgys addysgu y
bobl, a gofalu eu bod yn dwyn eu dogymau a'u

bla«nífrwythau i d vr Arglwvdd; ac yn
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ngioasanaethy brenin—mewnpethau gytlad-
OL, megys dysgu ufydd-dod a íîyddlondeb i'r

brenin, ac edrych ar eu bod yn talu pob teym-
ged a threth ddyledus iddo.

Adn. 31. Yn y ddeugeinfed flìuyddyn o
deyrnasiad Dafjidd] Yr hon oedd flwydd-
yn olaf o'i oes ef, ac yn yr hon y gwnaed yr
ìioU drefniadau blaenorol ar yr offeiriaid, y
Lefiaid, y cantorion, a'r porthorion, pen. xxiii.

1. Y ceisiwyd hwynt—neu y cynullwyd yr
Hebroniaid yn nghyd, i'w gosod mewn swydd-
au yn mhlith y ddau Iwyth a hanner o du y
dwyrain i'r lorddonen, fel yr oedd eu brodyr
du y gorllewin iddi, adn, 30.

Adn. 32. Ddwy fd a saith gant] Yr oedd
hyn yn nifer mawr i edrych ar ol dau Iwytli a
hanner, tra nad oedd dim ond mil a saith

gant i odrych ar yr holl Iwythau ereiU yn
ngwlad Canaan. Ond y mao y rhcswm am
hyn yn amlwg. Trwy fod y Reubeniaid, a'r

Gadiaid, a haunor llwyth Manasse, yn cartrefa

tu hwnt i'r Torddonen, ac felly yn mholl o Je-
rusalem, Ue yr oedd llys y brenin a'r donil, yr
ocdd yn angonrheidiol cacl mwy o wÿr nerthol

i'w hyfforddi a'u cadw hwynt yn yr ymarfer-
iad ddyledswyddau crefydd, ac mewn ffydd-

londcb i'w brenin.

PEN. XXVn. Adn. 1—4. Palair mil ar
hugain oedd pob dosbarthiad o feibion Is-

racl dan eu rhif] Y mae y rhifiad hwn yn
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5 Trydydd tywysog y llu dros y
trydydd uiis oedd Benaiah mab Je-

hoiada yr oiäeiriad penaf ; ac yn ei

ddosbarthiad ef bedair mil ar hug-
ain.

6 Y Benaiah hwn oedd gadarn yn
mhlith y deg ar hugain, ac oddiar y
deg ar hugain

;
yn ei ddosbarthiad

ef yr oedd Amizabad ei fab ef.

7 T pedwarydd dros y pedwarydd
mis oedd Asahel brawd Joab, a Ze-
badiah ei fab ar ei ol ef ; ac yn ei

ddosbarthiad ef bedair mil ar hug-
ain.

8 Y pummed dros y pummed mis
oedd dywysog, Samhuth yr Israhi-

ad ; ac yn ei ddosbarthiad ef bedair
mil ar hugain.

9 Y chweched dros y chweched
mis oedd Ira mab Icces, Tecoad ; ac

yn ei ddosbarthiad ef bedair mil ar

hugain.
10 Y seithfed dros y ëeithfed mis

cedd Heles y Peloniad, o feibion

Ephraim ; ac yn ei ddosbarthiad ef

bedair mil ar hugain.
11 Yr wythfed dros yr wj^thfed

mis oedd Sibbechai yr Husathiad,
o'r Zarhiaid ; ac yn ei ddosbarthiad
ef bedair mil ar hugain.

12 Y nawfed dros y nawfed mis
oedd Abiezer yr Anathothiad, o'r

Benjaminiaid ; ac yn ei ddosbarth-
iad ef bedair mil ar hugain.

13 Y degfed dros y degfed mis
oedd Mahari y Netophathiad, o'r

dra gwahanol i'r un blaenorol. Yn hiomo
cawsom drefn a dosbarthiad yr offeiriaid a'r

Lefiaidyn eu gweinyddiadau eglwysig; yn
hwn cawn hanes trefn y wasanaeth wladol, pa
nn a berthynai yn unig i gyflior gioladyddol

y brenin a'r deyrnas. Yr oedd y fyddin hon,

neu y militia fel y gallwn eu galw, wedi eu
rhanu yn ddeuddeng lleng, pob un yn gynwys-
fcdig 24,000 wr, y rhai a lywodraetíiid

gan -un o'i penau cenedly dan ba rai yr oedd
tywysogion miloedd, y fath ag a alwn ni yu
awT yn ' filwriaid ;' a thanynt hwythau dy-
wysogion cannoedd. Yr oedd pob un o'r

llengau hyn yn gwasanaethu am fis, erdiogel-
wch i'r brenin a'i deyrnas ; ac yua gollyngid
hwyntadref, pryd y deuai lleng arall a'u cap-
teniaid i gymeryd eu Jle ; ac 'felly ni ddeuai
eu tro hwynt ond unwaith yn y flwyddyn, a
hyny am fis yn unig, yr hyn nid oedd yn
faich trwm iddynt ; a chaent oU un mis ar

ddeg i füd gartref, yn edrych ar ol eu gorchwyl-
ion eu hunain. Fel hyn yr oedd gan y brenin
fyddin o 24,000 o wr yn barhaus mewn
gwasanaeth, heb gostio dim iddo ef na'r llyw-
odraeth ; a gallai ar unrhyw achos o bervgl
ddwyn i'r maes ddcuddeg 24,000, neu 288,000

\ Zarhiaid ; ac yn ei ddosbarthiad ef

bedair mil ar hugain.
14 Yr unfed ar ddeg dros yr un-

fed mis ar ddeg oedd Benaiah y Pi-

rathoniad, o feibion Ephraim ; ac
.yn ei ddosbarthiad ef bedair mil ar

hugain.
Ì5 Y deuddegfed dros y deuddeg-

fed mis oecZc?Heldai y Netophathiad,
o Othniel ; ac yn ei ddosbarthiad ef

bedair mil ar hugain.
16 ^ Ac ar Iwythau Israel ; ary

Eeubeniaid, Eliezer mab Zichri
oed.d dywysog : ar y Simeoniaidy
Sephatiah mab Maacah

:

17 Ar y Lefiaid, Hasabiah mab
Cemuel : ar yr Aaroniaid, Sadoc :

18 Ar Judah, Elihu, un o frodyr
Dafydd : ar Issachar, Omri mab
Michal

:

19 Ar Zabulon, Ismaiah niab
Obadiah : ar Naphtali, Jerimoth
mab Azriel

:

20 Ar feibion Ephraim, Hosea
mab Azaziah: ar hanner llwyth
Manasseh, Joel mab Pedaiah ;

21 Ar hanner Ihcyth Manasseh yn
G-ilead, Ido mab Zechariah : ar Ben-
jamin, Jaasiel mab Abner :

22 ArDau, Azarielmab Jeroham.
Dyma dywysogion llwythau Israel.

23 % Ond ni chymerth Dafydd eu
rhifedi hwynt o fab ugain mlwydd
ac isod ; canys dywedasai yr Ar-
glwydd yr amlhäai efe Israel megys
ser y nefoedd.

wr grymus wodi eu haddysgu i ryfel, heb-

law y swyddogion milwraidd. Dywed yr

luddewon fod y rhai hyn oU wedi eu dewis o

blith yr uwchraddolion, ac felly eu bod yn
gallu ymgynal ar eu traul eu hunain.

Adu. 5—15. Yr o'eiriad peîiaf] Neu yn
hytrach, ' y tyicysog penaf,' fel y mae y gair

cohcn yn fynycli yn arwyddo ; canys y mae
yn sicr nad oedd Benaiah yn archoffeiriad nac

yn ail ofibiriad. Bedair mil ar hugain—
gwel ar adn. 1—4.

Adn. 16—22. Ac ar Iwythau Israel, Sçc.']

Yr oedd y tywysogion milwraidd yn nechre y
bennod wedi eu gosod yn eu swydd gan l)a-

fydd ; eithr y rhai hyn, sef ' tywysogion y
llwythau,' oeddynt yn eu swydd trwy hawi,

neu ddewisiad eu gwahanol Iwythau. Y
mae yn hynod nad oes yma grybwylliad am
Iwythau Gad ac Aser. Tybia ClarÌýe eu bod
wedi eu colli o'r gofrestr ; neu gi^U eu bod
wedi eu corflbri gyda rhai o'r Uwythau ereill

dan yr un tywysog.

Adn. 23. Ond ni chymerth Dafydd eti

rhifedi hwynt o fab ugain mlwydd ac isod]

Eithr yn unig y rhai ag oeddj'nt dros ugaiu
mlwrdd ; canys dywedasai yr Arglwydd yr

ei9
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24 Joab mab Serfiah a ddechreu-
odd gyfrif, ond ni orphenodd efe,

am fod o achos hyn lidiogrwydd yn
erbyn Israel, ac nid aeth y cyfrif

hwn yn mysg cyfrifon cronicl y
brenin Dafydd.

25 % Ac ar drysorau y brenin yr
oedd Azmafeth mab Adiel : ac ar y
trysordai yn y maesydd, yn y di-

nasoedd, yn y pentrefi hefyd, ac yn
y tyrau, yr oedd Jehonathan mab
Uzziah.

26 Ac ar weithwyr y maes, 7j rìiai

oedd yn llafurio y ddaear, yr oedd
Ezri mab Celub.

27 Ac ar y gwinllanoedd yr oedd
Simei y Ramathiad : ac ar yr hyn
oedd yn dyfod o'r gwinllanoedd i'r

Belerau gwin, yr oedd Zabdi y Siph-
miad.

28 Ac ar yr olewwydd a'r syca-
morwydd, y rhai oedd yn y dyftryn-
oedd, yr oec/cZ Baalhanan y Gederiad

:

ac ar y selerau olew yr oedd Joas.
29 Ac ar yr ychain pasgedig yn

Saron, yr oedd Setrai y Saroniad :

ac ar yr ychain yn y dyffrynoedd,
yr oedd Saphat mab Adlai.

30 Ac ar y camelod yr oedd Obil
yr Ismaeliad: ac ar yr asynod Je-
deiah y Meronothiad.

31 Ac ar y defaid yr oedd Jaziz yr

amlhäai efe Jsrael megys ser y nefoedd—ac

felly buasai eu rhifo hwynt oil yn ormod o

lafur, yn gystal ag yn amheuad o wirionedd

addewid Duw.
Adn. 24. Joah mah Serfiah a ddechreuodd

gyfrif] Pob un ag ydoedd dros ugain mlwydd
oed, yn ol gorchymyn Dafydd ; ond ni or-

phenodd efe—canys gadawodd Lefi a Benja-

min heb eu cyfrif, pen. xxi. 6 ; am foä o

achos hyn lidiogrwydd yn erbyn Israei—yr

hyn oedd un rîíeswm paham yr ymattaliodd

efe ; ac nid aeth y cyfrif hion yn mysg cyf-

rifon cronicl y brenin—ni roddodd Joab gyf-

rif Iwyth Leíi a Benjamin yn mysg y cyfrif-

on a roddes efe i Dafydd o'r Uwythau eieill

:

g^vel ar 2 Sam. xxiv. 9. Rhaid íbd hyn wedi

cymeryd Ue yn flaenorol i'r hyn a grybwyUir
pen. xiiii—xxvi.

Adn. 25—3L Ac ar drysorau y hrenin,

^c.] Ni a gawn yn yr adnodau hyu yn mha
betli yr oedd meddiannau personol Dafydd yn
gynwyscdig : (1) Trysorau o aur, arian, &c.

('ijFfrwytliau acd y n y macsydd, y dinasoedd,

y pentreü, a'r tyrau neu y cestyU. (3) Gwiu-
Uanoedd a'u cynyrch. (4) Olewwydd a phren-

au ereiU a'u iirwythau. (5) Ychain a gwar-

theg mewn gwahanol dalcithiau. (C) Camelod
ûc asynod ; canys ni ieddai efo feirch. (7) Do-
fideUau deiaid, geifr, &c. Ac yr oedd ganddo
swyddogion priodol a chyfarwydd i edrych ar

ol y rhai hyn oU.
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Hageriad. Y rhai hyn oll oedd dy-
wysogion y golud eiddo y brenin
Daíydd.

32 A Jehonathan ewythr Dafydd
frawd ei dad oedd gynghorwr, gr
doeth, ac ysgrifenydd : Jehiel hefyd
mab Hachmoni oedd gyda meibion
y brenin.

33 Ac Ahitophel oedd gynghorwr
y brenin ; a Husai yr Arciad oedd
gyfaill y brenin.

34 Ac ar ol Ahitophel yr oedd
Jehoiada mab Benaiah, ac Abiath-
ar : a thywysog liu y brenin oedd
Joab,

PENNOD XXVIII.

\ DAFYDD a gynullodd holl dj^
-^ wysogion Israel, tywysogion y
llwythau, a thywysogion y dos-
barthiadau, y rhai oedd yn gwasan-
aethu y brenin, tywysogiou y mil-
oedd hefyd, a thywysogion y can-
noedd, a thywysogion hoU olud
a meddiant y breuin, a'i feibion,

gyda'r ystafellyddion, a'r cedyrn, a
phob un grymusol o nerth, i Jera-
salem.

2 A chyfododd Dafydd y brenin
ar ei draed, ac a ddywedodd, Gwr-
andewch arnaf fí, fy mrodyr, a'm

Adn. 32. Gr doeth ac ysgrifenydd] NaiU
ai un dysgedig yn nghyfreithiau Duw, y rhai

oeddynt hefyd gyfreitliiau y wlad ; neu ynte
cofiadur y brenin. Jehiel—oedd gyda meib-
ion y hrenin—fel eu hathraw neu eu Uywodr-
aethwr.

Adn. 33. Ahitophel ocdd gynghorwr y
brenin] Gwel ar 2 Sam. xy. 12, 32, 37 ; a
llusai yr Arciad oedd gyfaill y brenin—fel

hyn yr oedd gan Dafydd ddyn cytrwys yn
gynghorwr iddo, a dyn gonest yn gyfaiU iddo.

Adn. 34. A tìiywysog llu y brenin oedd
Joah] Nai Dafydd fab ei chwaer: gwel tir

2 Sam. Yiii. 16.

PEN. XXVIII. Adn. 1. A Dafyddayy.
nuilodd holl dywysogion Israei] I Jerusal-

em, i roddi iddynt y cynghorion canlynol,

Cymerodd liyn lo yn y flwyddyn oUif o'i oes,

ar ol gosod y gwahanoi dy wysogion liyn yn eu
swyddau, ac ychydig ddyddiau cyn iddo furw.

Yr ocdd of wüdi bod yn dra diwyd yn ' gwas-
anaotiui ei genhedlaetii ei liun trwy ewyllys
Duw* dros ei lioll fywyd ; ond fel y mae yn
nesûu atangau, y mao yn ymaflyd yn ei waith
gyda mwy o ddiwydrwydd. Yn liyn y mae
yn siampl ddylynwiw i weinidogion a pliroft'-

eswyr crel'ydd.

Adn. 2. A chyfododd Dafyddy brenin ar
ei draed] Naill ai oddiar y gwely Ue y gor-

weddai, neu ynte oddiar yr orBedd Ue yr eist-
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pobl ; M^'fi a feddyliais yn fy ngha-
lon adciladu t gorpLiwysfa i arcli

cyfammod yr Arglwydd, ac i ystôl

draed ein Duw ni, a mi a barotoais

tuag at adeiladu.

3 Ond Duw a ddywedodd wrtbyf,
Nid adeiledi di d i'm lienw i, canys
rhyfelwr/iíosí,a',gwaedadywelltaist.

4Er hyny ArglwyddDduw Israel

a'm hetholodd i o hoU d fy nhad, i

fod yn frenin ar Israel yn dragy-
wydd : canys Judah a ddewisodd
efe yn llywiawdwr ; ac o d Judah,
t' fy nhad i, ac o feibion fy nhad,
efe a fynai i mi deyrnasu ar holl

Israel

:

5 Ac o'm holl feibion inau, (canys
llawer o feibion a roddes yr Ar-
glwydd i mi,) efe hefyd a ddewisodd
Solomon fy niab, i eistedd ar or-

seddfa brenhiniaeth yr Arglwydd,
ar Israel.

6 Dywedodd hefyd w^rthyf, Solo-

eddai. Gwrandewch arnaf fi, fy mrodyr—
felly y geilwefe y tywysogion a'r penaethiaid,

am fod iddynt ran gydag ef, er dano ef, yn y
Uywodraeth ; ac yr oeddynt yn frodyr iddo

hefyd fel plant Abraham, a rhai yn proífesu

yr un grefydd. Myfi a jeddyliais yn fy
nghalon adeiladu t gorpliwysfa—i'r arch,

lle y cai hi orphwys yn barhaus, ac nid symud
le i le ; ac i ystôL draed ein Duw ni—'y

nef yw ei orseddfainc, a'r ddaear yw lleithig

ei draed,' Esay lxvi. 1 ; eithr yma, gan ei fod

efyu eistedd rhwngy cerubiaid, ystyrir caead

yr arch, neu y ' drugareddfa,' fel ystòl ei

draed ef. A mi a baî'otoais tiiag at adeiladu

—gwel ar pen. xxii. 2, &c., a \xix. 2—5.

Adn. 3. Nid adeiledi di d Ì'm henw i\

Gwel ar pen. xîii. 7, 8, a 2 Sam. vii. 5, &c.

Adn. 4. A'm hetholodd i o holl d fy
nhad] Gan vrrthod ei holl frodyr hynach nag
ef, 1 Sam. xvi. 10—12; i fod yn frenin ar
Israel yn dragywydd—efe am ddeugain
mlynedd, a'i had ar ei ol hyd derfyn yr or

uchwyliaeth luddewig, os cadwent ei orchym-
ynion ef, adn. 7; achyflawnir hyn yn llythyr-

enol yn y Messia, Mab Dafydd, yr hwn s)'dd

yn Frenin tragwyddol ar holl Israel ysbrydol
Duw : gwel ar 2 Sam. yü. 13. Canys Juda
a ddewisodd efe yn llywiaicdior—sef llwyth
Juda, i godi llywiawdwr o hono, Gen. xlix. 10.

Adn. 5. A ddeioisodd SoÌGmon fy mab]
Solomon a ddewiswyd o holl feibion Dafydd,
a Dafydd o holl feibion Jessc, a th Jesse o

hoU Iwyth Juda. Crybwylla Dafydd hyn i

ddangos mai o'r Arglwydd yr oedd fod i So-
lomon deyrnasu, ac nid o'i ewyllys ef ei hun :

yr Arglwydd a ddewisasai y lìwyth, y teulu,

a'r dyn.

Adn. 6. Dywedodd hefyd wrthyý, ^'c]
Gwel ar 2 Saui. vii. 13, 14.

Adn. 7. Os efe a ymegnia] Saes. ' a barha
i wneuthur fy ngorchymynion a'm barned-

mon dy fab, efe a adeilada fy nh
a'm cynteddau i ; canys dewisais ef
yn fab i mi, a minau a fyddaf iddo
ef yn dad.

7 A'i frenhiniaeth ef asicrhaf yn
dragywydd, os efe a ymegnía i

wneuthur fy ngorchymynion a'm
barnedigaethau i niegys y dydd
hwn.

8 Yn awr gan hyny, yn ngwydd
holl Israel, cynulleidfa yr Ar-
glwydd, a lle y clywo ein Duw ni,

cedwch a cheisiwch holl orch^^myn-
ion yr Arglwydd eich Duw, fel y
meddiannoch y wlad dda hon, ac y
gadawoch hi yn etifeddiaeth i'ch

meibion ar eich ol yn dragywydd.
9 ^ A thithau Solomon fy mab,

adnebydd Dduw dy dad, a gwasan-
aetha ef â chalon berffaith, ac â
meddwl ewyllysgar : canys yr Ar-
glwydd sydd yn chwilio yr holl

galonau, ac yn deall pob dychymyg

igaethau i.' Y mae yr addewid yn ddiam-
modol gyda golwg ar y Messia, ond yn am-
modol gyda golwg ar Solomon. Megys y dydd
hwìi—megys yr oedd ef wcdi declireu y pryd
hyny, ar ol ei eneinio. Geiriau Dafydd yw
y frawddeg hon, canys yr oedd Solomon heb
ei eni pau lefarodd Duw y geiriau blaenorol

wrth Dafydd trwy Nathan.
Adn. 8. Y7i aicr gan hyny, yn ngwydd

holl Israel] Y rhai a gynrychiolid gan y ty-

wysogion hyn, adn. I4 a lle y cìyico ein Duw
ni—yr hwn oedd yn wyddfodol yno i weled a
chlywed y cwbl ; cedwch a cheisiioch—cedwch

y gorchymynion a wyddoch, a cheisiwch am,
neu chwiliwch i mewn i, y rhai yr ydych yn
anwybodus o honyut. Nis gellir cadw holl

orchymynionDuw heb lawer ofal agwyliad-
wriaeth. Fel y mcddiannoch y tdad dda hon
—neu y parhaoch i'w meddiannu oes i oes,

yr hyn oedd yn ymddibynu yn unig ar eu
hufydd-dod hwy, Êsay i. 19.

Adn. 9. A thithau Solomon fy mab] Yr
hwn oedd yno yn bersonol, ac a gyflwynesid

o-an Dafydd i'r gynulleidfa hon fel eu brenin

ar ei ol ef; adiicbydd Ddino dy dad—sef

Duw cyfammodoldy dad : cais adnabyddiaeth

achubol hono, ac addola ef fel yr unig wir

Dduw ; a gwasanaetha cfâ chalon berýaith

yn wirioneddol a diragrith, neu à'th holl

galon ; ac á meddicl ewyllysgar—nid yn an-

foddo"', fel pe byddai ei wasanaeth ef yu gaeth-

iwed a baich ; eithr gyda sirioldeb, hyfryd-

wch, a llawenydd. Canys yr Argticydd sydd
yn chwilio yr'hoUgalonau—calonau breniiin-

oedd yn gystal a'u deiliaid ; ac felly efe a yr
pwy sydd yn ei wasanaethu ef à chalon ber-

ffaith,"ac â meddwl ewyllysgar : ac yn deall

pob dychymyg meddyliau—ac âm hjTiy nis

gall neb ei dwyllo ef. O cheisi ef—yn y fibrdd

a benododd efe, trwy edifeirwch, ffydd, a

gweddi, a hyny yn gvmr ac â,'th hoU galon

;
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meddyliau. O cheisi ef, ti a'i cai
;

ond os g-wrihodi ef, efe a'th fwrw di

yinaith yn dragywydd.
10 Gwel yn awr mai yr Arglwydd

a'th ddewisodd di i adeiladu t y
cysegr : ymgryfha, a gwna

.

11 ^ Ynay rhoddes Dafyddi So-
lomoneifabbortreiadyporth,a'idai,
a'i selerau, a'i gellau, a'i ystafell-

ocdd oddifewn, athy drugareddfa,
12 A phortreiad yr hyn oll a oedd

ganddo trwy yr j^sbryd, am gyn-
teddau t yr Arglwydd, ac am yr
holl ystafelloedd o amgylch, am
drysorau t Dduw, ac am drysorau

y pethau cysegredig

:

13 Ac am ddosbarthiadau yr off~

eiriaid a'r Lefiaid, ac amhollwaith
gweinidogaeth t yr Argiwydd, ac
am holl lestri gwasanaeth t yr Ar-
glwydd.

14 Efe a roddes o aur wrth bwys,
i^r pethaio o aur tuag at holl lestri

pob gwasanaeth, ac arian i'r holl

lestri arian, mewn pwys. tuag at

ti a'i cai—efe a'i bamlyga ei hnn i ti fel dy
Dduw cyfammodol, íel dy Noddwr, dy Ar-
veinydd, a'th Waredwr : ond os gwrtìiodi ef

—yn y cynygiad o hono ei hun i ti fel dy
Dduw a'th Waredwr ; ueu os bydd i ti gefnu
ar ei addoliad, ei wasanaeth, a'i orchymynion;

efe a'íh fwrw di ymaith yn dragywydd—er

amled ei addewidion i rs^ í'm had, ac er cy-

maint yr anrhydedd a'r íFafr a ddanghosodd

efe oisioos i tithau. Nid ei fww ef o'r fren-

hiniaetìi a feddylir yma, (gwel ar 2 Sam. vii.

15,) eithr ei fwrw ymaith o'i ífafr, a than ei

lid yn oesoesoedd, Mat. xxv. 41. Ddarllenydd,

y mae y cynghor hwn o eiddo Dafydd i'w fab

Solonion, yn cael ei roddi gan yr Ysbryd Glân

i tithau, ac i bob un ag y niae y Beibl santaidd

yn ei feddiant : bydded mai prif ddyben dy
fywyd fo ufyddhau iddo o hyn allan !

Adn. 10. Gwelyn awr\ üddiwrth yrhyna
ddywedasai Duw am dano, adn. 6 ; mai yr
Arglwydd a'th däewisodd di i adeiladu t y
cyaegr—at addoliad santaidd Duw : ymgryf-
ha, a gwna—ymwrola at y gwaith hwn yn
ngwyneb pob anhawsder, dirmyg, a gwrth-

wynebiad.
Adn. 11. Borlreiad y iìorLìii\ Scf porth y

deml, a'r hoU adeiladau a'r ystafelloedd perth-

ynol iddi : gwel ar 1 Dren. vi. 3—3(3. A th
y drugareddfa—y cysegr santeiddiohif, Ue ÿr

oedd yr arch i fod.

Adn. 12. A phorireiad yr hyn oll a ocdd

ganddo trioy yr ynhryd] Sof trwy Ysbryd

Duw, yr hwn a roddo<kl i Dafydd bortroiad

o'r dcml, mcgys y rhoddasai efe i Mosos bor-

troiad o'r tabernacl, Exod. xxv. 40. (ian fod

y dcml i fod yn gysgod o Grist, ei eglwys, a'r

nef, nid oedd yn weddus iddi gael ei íl'uríio

gan ddyfais dyn, eithr gan ddoethineb Duw.

Adn. 13. Ac am ddosbarthiadau yr offeir-

622

holl lestri pob math ar wasanaeth

:

15 Sefpwys y canwyllbreni aur,

a'u lampau aur, wrth bwys i bob
canwyllbren ac i'w lampau : ac i'r

canwyllbrenau arian wrth bwys, i'r

canwyllbren ac i'w lampau, yn ol

gwasanaeth pob canwyllbren.
1.6 Aur hefyd dan bwys, tuag at

fyrddau y hara goscd, i bob bwrdd;
ac arian i'r byrddau arian

;

17 Ac aur pur i'r cigweiniau, ac
i'r phiolau, ac i'r dysglau, ac i'r

gorflychau aur, wrth bwys pob gor-

flwch : ac i'r gorflychau arianwrth
bwys pob gorüwch

;

18 Ac i allor yr arogldarth, aur
pur Avrth bwys ; ac aur i bortreiad

cerbyd y cerubiaid oedd yn ymledu,
ac yn gorchuddio arch cyfammod
yr Arglwydd.

19 Hyn oll, ehe Dafydd, a wnaeth
yr Arglwydd i mi ei ddeall mewn
ysgrifen, trAvy ei law ef arnaf fi, sef

holl waith y portreiad hwn.
20 A dywedodd Dafydd wrth So-

iaid a'r Lefiaid, ^c] Yr oedd Dafydd wedi
cael portreiad neu hyíForddiad dwyfol mewn
perthynas i'r hoU bethau hyn hefyd : gwel ar

pcn. xxiii

—

XXV.

Adn. 14. JEfe a roddes o aur wrth bwys]
Sef y dogn o aur ac arian ag oedd i fod yn
mhob llestr a dodrefnyn o'r rhai a enwir isod.

Adn. 15. Canwyllbrenau arian] Y rhai a

ddefnyddid ond odid yn ystafelloedd yr oíF-

eiriaid.

Adn. 16, Tuag atfyrddau y hura gosod\

O'r rhai yr oedd deg, 2 Cron. iv. 8, er niai un
ocdd ar y cyntaf, neu fod un o fwy o enwog-

rwydd na'r Ìleill, 1 Bren. vii. 48.

Âdn. 17. Ac aurpur i'r cigweiniau, ^c]
Gwel ar Exod. xxv, xxxvii, a 1 Bren. vi a vii.

Adn. 18. Ac aur i bortrciad cerbydy cer-

ubiaid] Wrth y 'cerbyd' luvn y dealla rhai

yr attegion ar y rhai y gov])hwysai y cerubiaid

ar y drugareddfa ; ac ereill a dybient raai y
cerubiaid eu hunain a feddylii', y rhai a ys-

tyrid fel cerbyd Jehofa, Salm xviii. 10.

Adn. 19. / mi ci ddeM mewn ysgrifen]

(1) NaiU ai mewn ysgrifen a roddwyd i Da-

fydd, oddiwrth Dduw, gan Samuel, Gad, neu

Nathan, (2) Neu mewn y.sgrifen a wnaed
gan Dafydd ei hun, fel vr ôcdd Ysbryd Duw
yn ëi gyfarwyddo. (3) iNcu ynte, mewn ys-

grifcn a wnaed â bys Duw ei hun ar lech ei

leddwl ef, fel yr ysgrifenasai efc y gyfraith i

Mosos gynt ar lechau cerig. (4) Ond y mao
yn debycach mai yrystyr yw, i Dafydd niewu

gweledigacth ganfod" cynllun o'r cwbl, fel po

buasent wcdi eu h\sgrifenu neu eu paentioo'i

ílaen ar bapyr ; ac i li}'n wneyd y fath argrafF

ar ei feddwl ef, nes gallu o houo eu darlunio

yn hawdd i'w fab. »

Adn. 20. Ymgryfha] Gwel ar adn. 10;

nac ofna^ ac mc arswydd—ThRS dy elynion,
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lomon ei fab,Ymgryflia,ac ymegnîa,
a gweithia ; nac ofna, ac nac ar-

s-wyda : canys yr Arglwydd Dduw,
fy N'uw i, fyclcl gyda thi ; nid ymecty
efe á thi, ac ni'th wrthyd, nes gor-

phen holl waith gwasanaeth t yr
Arglwydd.

21 Wele hefyd ddosbarthiadau yr
ofifeiriaid a'r Lefiaid, i holl wasan-
aeth t Dduw, a chyda thi y viaent

yn yr holl waith, a phob un ewyll-

ysgar cywraint i bob gwasanaeth

;

y tywysogion hefyd a'r bobl oll

fyddant wrth dy orchymyn yn gwbl.

PENNOD XXIX.

rTA y dywedodd Dafydd y brenin
wrth yr holl dyrfa, Duw a dde-

wisodd ynunig fy mab Solomon, ac

y mae efe yn ieuanc, ac yn dyner,

a'r gwaith sydd fawr; canys nid i

ddyn y mae y llys, ond i'r Arglwj^dd
Dduw.

2 Ac â'm holl gryfder y parotoais

ì d fy Nuw, aur i'r gwaith aur, ac
arian i'r arian, a phres i'r pres, a

haiarn i'r haiarn, a choed i'r gioaith

neu rhag na chai ddigon o fodd i orphen y
gwaìth : canys yr ArgUoydd Ddn^fy Nmo
i—yr hwn y darfu i mi ei wasanaethu, ac a fu

gyda mi ; fydd gyda thi—i'th gyfarwyddo,

a'th nerthu, a'th Iwyddo yn dy holl waith

;

nid ymedy efe û thi, ac ni'th wrthyd—mwy
nag yr ymadawodd â Josua gynt, pen. i. 5, neu
â'r credinwjT yn gj'íFredinol, Heb. xiii. 5.

'Nid yw Duw byth yn gadaw neb, nes'iddynt

bwy yn gyntaf ei adael ef.'

—

Henry.
Àdn. 21. Wele hefyd ddosbarthiadatc yr

offeiriaid a'r Lefiaid] Y rhai a'th bleidiant

ac a'th gynorthwyant i adeiladu y deml ; a
phoh un eioyllysgar cywraint—sef amledd o

weithwyr m.edrus ac ewyllysgar at bob rhan o

waith yr adeilad
; y tywysogion hefyd aW

hohl oll—fyddant mor bell oddiwrth attal y
gwaith, fel y byddant yn barod ar dy alwad i

estyn i ti bob cynorthwy.

PEN. XXIX. Adn. 1. Yna y dywedodd
Dafyddy brenin wrth yr holl dyrfa, 4"c.]

Efe a'u hannogai hwynt i gynorthwyo ei fab
trwy amrai ystyriaethau : (1) Fod Duw wedi
ei ddewis ef i'r gwaith hwn. (2) Fod arno
angen am eu cynorthwy hwy ar gyfrif ei ieu-
engtid. (3) Fod y gwaith ei hun yn fawi-edd-

og, fel llys Brenin y brenhinoedd ac Arglwydd
yr arglw>'ddi, yr hwn oedd i breswylio ynddo.
(4) A'i fod ef ei hun wedi rhoddi iddynt
Biampl, trwy gyfranu yn helaeth at y gwaith.

Adn. 2. Ac ffm holl gryfder y parotoais']
Sef hyd eithaf ei alla a'i gytoèth ; aur Ì'r

gwaith aur, Sçc.—gwel ar pen. xxii. 3, 4, a
Tuyìii. 14—18 ; meini onix, Sfc.—pob math o

coed; meini onix, a meini gosod,
meini carbunculus, ac o amryw liw,

a phob maen gwerthfawr, a meini
marmor yn amí.

3 Ac eto am fod fy ewyllys tua

th fy ISTuw, y mae genyf o'm heiddo
fy hun, aur ac arian, yr hwn a rodd-

af tuag at d fy IsTuw ; heblaw yr
hyn oll a barotoais tua'rt santaidd:

4 Tair mil o dalentau aur, o aur

Ophir ; a saith mil o dalentau arian

puredig, i oreuro parwydydd y tai

:

5 Yr aur i'r gtüaith aur, a'r arian

i'r arian ; a thuag at yr holl waith,

trwy law y rhai celfydd. Pwy hefyd

a ymrdd yn ewyllysgar i ymgy-
segru heddyw i'r Arglwydd ?

6 ^Tnatywysogion y teuluoedd, a

thywysogion llwythau Israel, athy-
wysogion y milaedd a'r cannoedd,
a swyddogion gwaith y brenin, a
ofírymasaut yn ewyllysgar,
7 Ac a roddasant tuag at wasan-

aeth t Dduw, bum mil o dalentau
aur, a deng mil o sylltau, a deng
mil o dalentau arian, a deunaw mil
o dalentau pres, a chan mil o dalent-

au haiarn.

feini gwerthfawr,obob lliw, i addumo aphryd-
ferthu yr adeilad ogoneddus.

Adn. 3. O'm heiddo fy hun] O'r hyn a
gynilais ac a gedwais at fy ngMasanaeth fy
hun, ar ol neiUduo y pethau ereill a gyseçrrais
o'r blaen at wasanaeth t Dduw : gweí adn. 2,
a pen. xxii. 14.

Adn. 4. Tair mil o daìenfau aur] Yr hn
oedd yn cyfateb i £16,425,000 o'n harian lii

;

a saith mil o dalentau arian—yn cyfateb i

£2,39.5,312 IOä. o'n harian ni ; i oreuro par-
wydydd y î'r/?'—oddìfewn, sef y cysegr, a'r

cysegr santeiddiolaf.

Adn. 5. Trwy law y rhai celfydd] Neu
gelfyddydwyr medrus me^vn gwaith aur ac
arian. Pj/ hefyd a ymrydd yn eìvr/Uvsqar
i ymgysegru—'Heb., lemallothyado,' ' i lenwi
eilaw;' hyny yw, i ddw\Ti ofFrwm i'r Ar-
glwydd, fel y gwnaethai Dafydd.

Adn. 6. Aofrymasant yn ewyllysgar] Ar
alwad y brenin, ac yn ol ei siampl ef.

Adn. 7. Bum mil o dalentau aur] Neu
£27,375,000 o'n harian ni ; a deng mil o
sylltau—meddylirmai y darics aur a olygir,

gwerth oddeutu ugain swUt, yn cyfateb i

£10,000 ; a de-ng mil o dalentau arian—yn
cyfateb i £3,421,875 ; a deunaw mil o dalent-
au pres—cyfeiria hyn at bAVA'si y pres, yr hyn
oedd oddeutu 1,027 o dunelli ;'a chan mit o
dalentau haiarn—yn pwyso oddentu 573,256
o dunelli. H}ti oedd cyfanswm yr anr, yr ar-
ian, y pres, a'r haiarn a roddasant hy oU
rhyngddynt.
Adn. 8. A chyda*r hwn y caid meini] Cv-

íFelyb i'r rliai a enwvd adn. 2. Nid oedd
623



Bafydd yn 1 CRON. XXIX. hendithio Duw.

8 A chyda'r liwn y caid meini,

hwy a'it rhoddasant i drysor t yr

Ai'glwydd, trwy law Jehiel y Ger-

soniad.

9 A'r bobl a lawenhasant pan
oífryment o'u gwirfodd; am eu bod
â chalon berfFaith yn ewyllysgar yn
offrymu i'r Arglwydd: a Dafydd y
brenin hefyd a lawenychodd â lla-

wenydd mawr.
10 ^ Yna y bendithiodd Dafydd

yr Arglwydd yn ngwydd yr holl

dyrfa, a dywedodd Dafydd, Bendi-

gedig lüyt ti, Arglwydd Dduw Is-

rael, ein tad ni, o dragwyddoldeb
hyd dragwyddoldeb.

11 I ti, Arglwydd, y mae mawr-
edd, agallu, a gogoniant,agoruwch-
afiaeth, a harddwch : canys y cwbl
yn y nefoedd ac yn y ddaear sydd

eiddot ti; y deyrnas sydd eiddotti,

Arglwydd, yr hwn hefyd a ym-
ddyrchefaist yn ben ar bob peth.

12 Cyfoeth hefyd ac anrhydedd a
ddeuant oddiwrthyt ti, a thi sydd
yn arglwyddiaethu ar bob peth, ac

yn dy law di y mae nerth a chad-
ernid

;
yn dy law di hefyd y mae

mawrhau, a nerthu pob dim.
13 Ac yh awr, ein Duw ni, yr

ydym ni yn dy foliannu, ac yn clod-

fori dy enw gogoneddus.
14 Eithr pwy ydwyf fi, a phwy

ytü fy mhobl i, fel y caem ni rym i

offrymu yn ewyllysgar fel hyn? can-

ys oddiwrthyt ti y mae pob peth, ac

o'th law dy hun. y rhoisora i ti.

15 herwydd clyeithriaid ydymiìì
ger dy fron di, ac alltudion fel ein

holl dadau: fel cysgod yw eindydd-

meini gwertbfawr felly gan bawb ; ond pwy
bynag a feddent rai o honynt, hwy a'u rhodd-

asant yn ewyllysgar i harddu a gwychu t yr

Arglwydd.
Adn. 9. A'r hohl a lawenhasant] Am fod

h>Ti yn effaith gras Duw ynddynt, a daioni

Duwiddynt, adn. 14, ac yn arwydd y byddai

i'r deml,'^ am yr hon yr hiraothent gymaint,

gael ei liadeiladu bellach ; a Dafyddy bren-

in hefyd a lawenychodd—wrth weled fod y
gwaitli a garai ef mor fawr yn debyg o fyned

yn mlaen yn llwyddiannus. Y mae yn ad-

fywiad mar i feddwl dynion da, wrth iddynt

hwy adael y byd, weled fod y rhai a adawant

ar eu liol yn selog gyda gwaith yr Arglwydd.

Adn. 10. Yna y hendiihiodd Dafyddyr
Arfjlicydd'] Am y gallu a'r ewyllys a roisai

yr Arglwydd iddo ef a'i bobl i offrymu mor
Ìielaeth ; ein tad ni—sef Israel neu Jacob, tad

V deuddeg llwyth.

Adn. 11. I'ii, Arylwydd, y mae maioredd,

êçc.'] Gellir ystyried y geiriau hyn fel cydna-

byddiad o berffcithderau Duw ynddo ei hun,

neu fol cyfaddefiad mai oddiwrtlio cf y daethai

vr holl fawrcdd, y gallu, a'r gogoniant a ber-

thynai i Dafydd a'i bobl ; canys y ciohlyn y
nefoedd ac yn y ddaear sydd eiddot ti—fel

eu Creawdwr a'u Llywodraethwr mawr; y
deyrnas sydd eiddot ti—nìà yn unig teyrnas

Dafydd, ónd teyrnas rhaghmiaetli, teyrnas

gra-s, a theyrnas gogoniant ; yr hion hefyd a

ymddyrchpfaÌHt yn hen a.r hoh peih—ar yr

angylion yn y nef, ar gytlireuliaid yn uffern,

ac ar ddvnion ar y ddaear. Dywcdir yr un

peth am Orist, Eph. i. 21, 22, Phih ii. 9—11.

Adn. 12. Cyfoeth hefyd ac anrhydedd

a ddeuant oddiyjrthyt t'ii Ac nid oddiwrth

ddiwydrwydd nou ddoethincb y rhai sydd yn

cu mcddu ; a thi sydd yn arylwyddiaeihu

ar hoh peth—gíiTì drcfnu y cwbl yn y modd
doothaf, ac i ateb y dybonion goraf ; ac yndy
law di y mae nerth a chadernid—i gario aUan

dy holl'fwriadau ;
yn dy laio di hefydy mae

mawrhau a ntrthu pòh dim—M ag y mae
pob mawredd a nerth ag sydd gan deyrnaH-
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oedd a chenhedloedd wedi dyfod yn unig oddi-

wrthyt ti.

Adn. 13. Yrydym niyn dyfoliannu] Am
i ti, yr hwn ydwyt mor uchel, ymostwng i

sylwi ar rai mor isel.

Adn. 14. Eiíhr pwy ydiüyffi, a phwy yw
fy mhohl i f~\ Dafydd oedd y brenin anrhyd-

eddusaf, ac Israel oedd y boÌ)l anrhydeddusaf,

y pryd hyny ar y ddaear ; ac eto efe a lefara

fel hyn am dano ei hun a hwythau, fel yn
hollol annlieilwng o sylw a ffafr Duw

; fel y
caem, ni rym i offrymu yn ewyllysgar—fel y
rhoddit i ni gyfoeth gogyter â'r fath offrwm, a

chalon ewyllysgar i'w offrymu. Canys oddi-

wrthyt ti y mae pob peth—Duw sydd yn
' gweithio ynom ni ewyllysio a gweithredu ;*

ac y mae bod yn alluog i wneyd ei waith ef yn
ewyllysgar, yn brawf o nerth ei ras ef ynom
ni ; ac o'th laio dy hun y rhoisom i ti—nid

ydym ni yn gwneyd dim ond dychwelyd i ti

yr hyn a dderbyniasom gcnyt, neu dalu i ti

ran fechan o'r ddyhíd fawr sydd arnom i ti.

Adn. 15. (7 henoydd dyeithriaid ydym. ni

gcr dyjron di] Y tir ag yr ydyra yn preswyl-

io ynddo sydd eiddot ti, ac nid eiddom ni

;

ac ' alliudion fel ein holl dadau—alLin o'n

gwlad ein hunain, ac yn ddeiliaid traîwyddol-

fyd fel y rhai a acthant o'n blacn. Er eu bod

yn awr yri sefydlog yn Nghanaan, eto, gan ea

bod i farw, ac i fyncd i breswylio byd arall,

nid oeddynt ond nipgvs dyeithriaid ac alltud-

ion yn ngwhid eu hetifoddiaethddaearol: gwel

ar íleb. xi. 13. Fel cysyodyw eindyddiau
ni ar y ddaear—disylwedd, diflanedig, ac o

fyr barhad ; ac nid oes ymaros—neu arhosiad

))arhaus ; mikveh, ' nid oes di/sywyliad,' am
fyw yn hir, nac am ddianc rhag y cyfnewid-

iadau ag yr oodd ein tadau yn agored iddynt.

Crybwyllir hyn fcl gwaharddiad i ymffrostio

yn yr hyn a roddwn i Ddnw a'i achos, neui'n

Ìjrodyr tylodion ac anghenus : nid ydym ond

yn riioddi yr hyn ag y rhaid i ni yn fuan ei

adael, a'r hyn nas gallwn ei ddwyn ymaith

gyda ni.

Adn. 16. Yr holl amlder hyn] Sef y trysor-
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iau ni ar y ddaear, ac nid oes

ymaros.
16 Arglwydd ein Duw, yr lioll

amlder hyn a barotoisom ni i ad-
eiladu i ti d i'th enw santaidd, o'th

law di y mae, ac eiddot ti ydyw oll.

17 Gwn hefyd, O fy Nuw, mai ti

sydd yn profi y galon, ac yn ym-
foddloni mewn cyfiawnder. Myfi
yn nniondeb fy nghalon, o wirfodd
a ofFrymais hyn oll ; ac yn awr y
gwelais dy bobl a gafw^'-d yma yn
cffrymu yn ewyllysgar i ti, a hyny
mewn llaAvenydd.

18 Arglwj^dd Dduw Abraham,
Isaac, ac Israel, ein tadau, cadw
hyn yn dragywydd yn mryd medd-
yliau calon dy ÌDobl ; a pharotoa eu
calon hwynt atat ti.

19 A dyro i Solomon fy mab
galon berffaith, i gadw dy orchym-
ynion, dy dystiolaethau, a'thddeddf-
au, ac i'w gwneuthur hwynt oll, a,c

au a enwyd adn. 2—8 ; o'th law di y mae—
genyt ti y cawsora hwy ar y cyntaf, ac yr yd-

ym yn rhwym i'w defnyddio er dy ogoniant

;

ac eiddot ti ydyw oll—nid yn unig yi' hyn a

offrymwyd, ond hefyd yr hyn sydd genym
ar ol.

Adn. 17. Gwn hefyd, Ofy Nuw, mai ii

$ydd yn profi y galoìì] Ac felly dy fod yn
gwybod oddiar ba egwyddor yr oíFrymodd pob
un; ac ynymfoddloni mewn cyfiaionder—yn
yr hyn a wneir mewn uniondeb calon, er an-

rhydedd i'th enw. Myfi yn uniorideb fy
ncfhalon, o loirfodd a offrymais hyn oll—ac

felly y mae Dafydd megys yn apelio at Dduw
ei fod yn dywedyd y gwir ; ac yn aior y
gwelais dy bobl—barnai oddiwrth yr liyn a

wnaethent hwythau, a'r modd y gwnaent ef,

eu bod yn ofiFrymu o'u gwirfodd megys yntau,

yr hyn oedd yn achos o lawenj'dd mawr iddo

ef, yn gystal agiddynt hwy eu hunain,adn. 9.

Ádn. 18. Arghoydd Dduw Abraham,
Isaac, ac Jsraei] Yr hwn wyt Dduw mewn
cyfammod â hwy, ac â ninau er eu mwyn
hwy ; cadw hyn yn dragywydd—cadw yr

ewyllysgarwch duwiol hwn yn barhaus yn
nghalonau dy bobl, i oíFrymu yn ewyllysgar

at dy achos, ac i'th garu a'th wasanaethu yn
fiFyddlon bob amser.

Adn. 19. A dyro i Solomon fy mab galon
berffaith] Efe a orchymynasai i Solomon was-

anaethu Duw â chalon beríFaith, (pen. xxviii.

9,) ac yn awr efe a weddia ar i Dduw roddi

iddo y gyfryw galon ; i gadio dy orchymyn-
ion—yr hyn y gwyddai Dafydd nas gallai efe

ei wneuthur heb i ras Duw adnewyddu ei

galon ; ac i adeiladu y llys—sef teml yr Ar-
glwydd; yr hwn y darperai^ iddo—trwy
brynu y Ue, pen. xxi. 25, a chyfranu at draul

j gwaitb, adn. 2, 3.

Adn. 20. Bendähiwch, atohog, yr Ar^
4a

i adeiladu y llys yr hwn a ddarper-
ais iddo.

20 ^ DywedoddDafyddhefyd wrth
yr holl dyrfa, Bendithiwch, atolwg,
yr Arglwydd eich Duw. A'r holí
dyrfa a fendithiasant Arglwydd
Dduw eu tadau, a blygasant eu pen-
au, ac aymgrymasanti'r Arglwydd,
ac i'r brenin.

21 Aberthasant hefyd ebyi'th i'r

Argîwydd, a thranoeth ar ol y dydd
hwnw yr aberthasant yn boeth-ofF-
rymau i'r Arglwydd, fìl o fustych,
mil o hyrddod, a mil o yn, a'u
diod-offrymau, ac ebyrth yn lluosog,
dros holl Israel

:

22 Ac a fwytasant ac a yfasant
gerbron yr Arglwydd y diwrnod
hwnw mewn llawenydd mawr. A
gosodasant Solomon mab Dafydd
yn frenin yr ail waith ; ac enein'ias-
ant ef i'r Arglwydd yn flaenor, a
Sadoc yn offeiriad.

glwydd] Am roddi o hono i chwi foddion, a
chaion ewyllysgar, at y gwaith hwn. A'r holl
dyrfa—sef y tywysogion a'r penaethiaid ag
oeddynt yn bresenol ; a fendithiasant Ar-
glwydd Dduvj eu tadau—ond odid mewn
rhyw fîurf o ymadroddion tebyg i eiriau Da-
fydd uchod ; ac a bìygasant eu penau, ac a
ymgrymasánt iW Arglioydd—mG^r\. ffordd o
addoh'ad dwyfol ; ac i'r brenin—mewn flfordd

o barch srwladol.

Adn. 21. Aberthasant hefyd eh/rth] Gellid
meddwl oddiwrth ein cyfìeithiad ni mai ar
ddiwedd y dydd hwnw, yn union ar ol iddynt
ymgrymu i'r Arglwydd ac i'r brenin, ' yr
aberthasant hwy yr ebyrth hyn ; ond yn ol y
cyfìeithiaä Saesonig, ni wnaed hynv hvd dra-
noeth. Boeth-offrymau i'r Arglwydd—ond
odid ar yr allor a adeiladasai Dafydd yn lla%vr-

dyrnu Órnan ; ac ebyrth yn lluòsog dros holl
Israel—sef ebyrth hedd, ar y rhai y gallai y
boblwledda. Yr oedd y poeth-ofFrymau yn
dair mil, a rhaid fod nifer yr ebyi-th hedd,
debygem, yr un mor lluosog. Dyed y Tar-
gum, fod eu diod-ofFrymau jti un íìl ; ac yr
oedd bwyd-ofFrymau lawer yn dylyn yr aberth-
au hyn yn wastadol.

Adn. 22. Ac a ýwtasant ac ayfasant ger'
bron yr Arglwydd] Sef gerbron yr arch, fel y
dywed rhai, yr hon oedd yn arwydd o'i bresen-
oldeb ef ; neu, fel yn ngwyddfod Duw, mewn
modd edmygol a chrefyddol, gan ei foliannu
ef am ei drugaredd fawr, ac erfyn ei fendith ar
yr achos, A gosodasant Solomon mab Da-
fydd ynfrenin yr ail loaith—y waith gyntaf
yn amser bradwriaeth Adoniah, mewn brys
mawr, yn ngwj'dd ychydig o weision Dafydd
yn unig, 1 Bren. 'i. 34; eithr yn awr vn
ngwydd holl dywysogion Israel, "a phenaeth-
iaid y llwythau. Ac eneiniasant efi'r Ar-
gltoydd yn fiaenor—sef yn frenin dan ei dad
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23 Felly yr eisteddodd Solomon
ar orseddfa yr Arglwydd ynfrenin,

yn lle Dafydd ei dad, ac a Iwydd-
odd; a lioll Israel a wrandawsant
arno.
21 Yr holl dywysoglon hefyd a'r

cedyrn, a chyda hyny holl feibion

y brenin Dafydd, a roddasant eu
dwylaw a'r fod dan Solomon y
brenin.

25 A'r Arglwydd a fawrygodd
Solomon yn rhagorol yn ngwydd
holl Israel, ac a roddes iddo ogon-
iant brenhinol, math yr hwn ni bu i

un brenin o'i flaen ef yn Israel.

26 ^ Felly Dafydd mab Jesse a

deyrnasodd ar holi Israel.

27 A'r dyddiau y teyrnasodd efe

ar Israel oedd ddeugain mlynedd :

tra y byddai liwnw byw, ac yna i dj'rnasu ei

hunan ar ol marwolaeth ei dad ; neu, fel y
tybia rhai, rhoddodd Dafydd y swydd yn gwbl

y pryd hyn yn llaw Solomon, gan y gwyddai
ei fod ei hun yn myned i farw. A Sadoc yn
offeiriad—ne.u yn archoíFeiriad, pa swydd a

ddaliodd efe ar ol diswvddo Abiathar, 1 Bren.

ii. 27, 35.

Adn. 23. Felly yr eisteddodd Solomon ar

orseddfa yr Arglwydd] Felly y gelwir gor-

seddfa Israel, ara mai Jehofa ei hun oedd

gwir Frenin Israel, a Solomon megys rhaglaw

dano ef, i weinyddu ei gyfreithiau ef, ac i

ofalu am ei addoliad a'i wasanaeth : ac yn hyn
yr oedd Solomon yn gysgod o Grist, yr hwn a

eisteddodd gyda'i Dad ar ei orseddfa ef, Dat.

iii. 21.

Adn. 24. Yr holl dywysogion hefyd a'r

cedyrnl Sef holl dywysogion y llwythau, a

phrif swyddogion y fyddin ; a chyda hyny
holl feibion y hrenin Dafydd—líawer o ba
rai oeddynt hn na Solomon ; a roddasant eu

dwylaio—a ymrwymasant, neu a dyngasant,
i ymostwng iddo ef fel eu brenin : gwel ar

Gen. xxiv. 9.

Adn. 2.5. A'r Arghm/dd afawrygodd So-

lomon] Trwy roddi iddo ddoethineb, cyfoeth,

ac anrhydedd brenhinol tuhwnt i ddim a gaw-
sai Saul na Dafydd o'i flaen ef.

Adn. 2G, 27. Felly JJafydd mah Jesse] Yr
hwn oedd o ddechrcad isel ; a deyrnasodd ar
holl Jsrael—am 33 o flynyddau, ar ol bod yn

saith mlynedd y teyrnasodd efe yn
Hebron, a thair hlynedd ar ddeg ar

hugain y teyrnasodd efe yn Jeru-

salem.
28 Ac efe a fu farw mewn oedran

têg, yn gyflawn o ddyddiau, cyfoeth,

ac anrhydedd : a Solomon ei fab a

deyrnasodd yn ei le ef.

29 A.C am weithredoedd cyntaf a

diweddaf y brenin Dafydd, wele y
maent yn ysgrifenedig yn ngeiriau

Samuel y gweledydd, ac yn ngeir-

iau Nathan y proffwyd, ac yn ngeir-

iau Gad y gweledydd,
30 G-yda'i holl frenhiniaeth ef, a'i

gadernid, a'r amserau a aethant
drosto ef, a thros Israel, a thros
holl deyrnasoedd y gwledydd.

frenin ar Juda 7 mlynedd a 6 mis, 2 Sam. v.

4, 5.

Adn. 28. Ac efe a fufarw mewn oedran
têg] Yn 70 mlwydd oed ; yn gyflawn o ddydd-
iau, cyfoeth, ac anrhydedd—cafodd gymaint
ag a allai ddymuno o'r naill a'r Uall ar y
ddaear, ac yn y diwedd fywyd tragwyddol yn
y nef.

Adn. 29. Ac am weithredoedd cyntaf a
diweddafy hrenin Dafydd] Y rhai awnaeth
efe cyn myned yn frenin, yn gystal ag wedi
hyny ; wele, y maent yn ysgrifenedig yn
ngeiriau Samuel—yn nau lyfr Samuel, y rhai

a ysgrifenwyd mewn rhan gan SamueÌ, ac a
orphenwyd ar ol ei farwolaeth ef gan Nathan
a Gad : gwel y rhagymadrodd i lyfrau Samuel.
Ond tybia rhai mai at goflyfrau neu groniclau

cyffredin v deyrnas y cyfeirir : gwel ar 1 Bren.

xiv. 19, 29.

Adn. 30. Gyda'i holl frenhiniaeth ef] Sef
hanes yr hyn oll a ddygwyddodd yn ystod ei

frenhiniaeth ; aHgadernid—yn ei ryfeloedd ;

«'r amseroedd a aethant drosto ej—ei flin-

derau a'i fuddugoliaethau ef, a'r bobl, a'r

teyrnasoedd cymydogaethol ; trwy fod y gair
' amser' neu ' amserau' yn cael ei arfer yn
fynych am bethau a ddygwyddasant yn yr

amserau hyny ; a thros holl deyrnasoedd y
gwledydd—sef y gwledydd cymydogaethol, y
rhai a oresgynwyd ganddo ; megys Syria,

Plíilistia, Edom, Midian, Moab, Ammon,
&c.

AIL L YFR
Y C R O N I C L

.

T MAw y rhaíîymaílrodd ir llyfr blaenorol yn fçyfaddas nnewn moRur ni.iwr i'r Uyfr hwn hefyd. Y
map Tíiai ppthau a irofrêir yn nau lyfr y Hn'nhinoedd, h<'b pael eu crybwyll vn hwn ; nc y mae
pethau prcill a, grybwyllir yn hwn, hcb gael eu coítiu yno ; ac y mae ainrai bathuu erulll *a gry-
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Solomon 2 CROÎ^r. I. yn Giheon.

bwyllir yno, yn cael eu hegluro j-n llawnach yma. Cawsom hanes t Dafydd o'r blaen, yn gy-
mysg â hanes brenhinoedd Israel ; ond yma cawn hanes brenhinoedd Juda yn unig:, yn nghyda
llawer o ddatguddiadau newyddion, yn enwedig mewn cysylltir.d â cbrefydd. Y mae y llyfr hwn
yn dechreu lle y diweddodd Ìlyfr cyntaf y Cronicl, gyda hanes teyrnasip.d Solomon o 'farwolaeth
Dafydd ; a chynwysa hanes y genedl luddewig amoildeutu 479 o flynyddoedd, í-ef hyd ddinystr y
deml, caetbgludiad yr luddcwon i Babilon, a chyhoeddiad rhyddid iddyut gan Cyrus, o. b. 346tí,

c. c. 536.

PENNOD I.

ÀSOLOMOlNr mab Dafydd a yin-

gadarnbaodd yn ei deyrnas, a'r

Arglwydd ei Dduw oedd gydapj ef,

ac a'i mawrliaodd ef yn ddirfawr.

2 A Solomon a ddywedodd wrth
lioll Israel, wrth dywysogion y mil-
oedd a'r cannoedd, ac wrth y barn-
wyr, ac wrth bob llywodraethwr yn
holl Israel, sef y penau cenedl.

3 Felly Solomon a'r holl dyrfa
gydag ef a aethant i'r uchelfa oedd
yn Gibeon : canys yno yr oedd
pabell cyfarfod Duw, yr hon a wnel-
sai Moses gwas yr Arglwydd yn yr
anialwch.
4 Eithr arch üuw a ddygasai Da-

fydd i fyny o Ciriath-jearim, i'r lle

a ddarparasai Dafydd iddi : canys
efe a osodasai iddi hi babell yn Je-

rusalem.
5 Hefyd, yr allor bres a wnelsai

Bezaleel mab Uri, mab Hur, oedd
yno o flaen pabell yr Arglwydd : a
Solomon a'r dyrfa a'i hargeisiodd
hi.

6 A Solomon a aeth i fyny yno at

yr allor bres, gerbron yr Arglwydd,
yr hon oedd yn mhabell y cyfarfod,

a mil o boeth-oíFrymau a oíFrymodd
efe arni hi.

7 ^ Y noson hòno yr ymddang-
hosodd Duw i Solomon, ac y dy-
wedodd wrtho ef, Grofyn yr hyn a
roddaf i ti.

- PEN. I. Adn. 1. A Solomon mab Dafydd
a ymgadarnhaodd yn ei deyrnas] Ar ol i'w

frawd Adoniah a'i blaid derfysglyd gael eu
daro.stwng, 1 Bren. ii. 13, &c. ; ac efe a dder-

byniwyd yn unfrydig a llawen gan yr hoU dy-
wysogion a'r bobl ; a'r Arglwydd ei JJduw
oedd gydag ef—ynei gyfarwyddo, ei fendith-

io, a'i Iwyddo yn mhob dim.
Adn. 2. A Solomon a ddywedodd wrth holl

Jsrael] Neu wrth eu cynrychiolwyr hwynt, sef

wrth y tywysogion, &c., yn nghylch myned i

aberthu i Gibeon.

Adn. 3. Felly Solomon a'r holl dyrfa]
Cytunasant â'i gynygiad ef, ac aethant olí yn
nghyd at yr allor oedd yn Gibeon : gwel ar

1 Bren. iii. 4. Meddylir i hyn gyraerj'd Ue
yn yr ail flwyddyn o'i deymasiad.

"

8 A dywedodd Solomon wrth
Dduw, Ti awnaethostfawr drugar-
edd â'm tad Dafydd, ac a wnaethost
i mi deyrnasu yn ei le ef.

9 Yn awr, Arglwydd Dduw,
sicrhaer dy air wrth fy nhad Da-
íydd ; canys gwnaethost i mi deyrn-
asu ar bobl mor lluosog a Uwch y
ddaear.

10 Yn awr dyro i mi ddoethineb
a gwybodaeth, fel yr elwyf allan,
ac y delwyf i mewn o flaen y bobi
hyn : canys pwy a ddichon farnu dy
bobl luosog hyn ?

11 A dywedodd Duw wrth Solo-
mon, herwydd bod hyn yn dy
feddwl di, ac na ofynaist na chy-
foeth, na golud, na gogoniant, nac
einioes dy elynion, ac na ofynaist
lawer o ddyddiau chwaith ; eithr
gofyn o honot i ti ddoethineb, a
gwybodaeth, fel y bernit fy mhobl
y'th osodais yn frenin arnynt

:

12 Doethineb a gwybodaeth a
roddwyd i ti, cyfoethhefyd, agolud,
a gogoniant, a roddaf i ti, y rhai ni
bu eu cyff'elyb gan y brenhinoedd a
/ito'thflaen di, ac ni bydd y cyfí'elyb

i neb ar dy ol di.

13 ^ A Solomon a ddaeth o'r
uchelfa oedd yn Gibeon, i Jeru-
salem, oddigerbron pabell y cyf»-

arfod, ac a deyrnasodd ar Israel.
14 A Solomon a gasglodd gerbyd-

au amarchogion; acyr oeddganddo

Adn. 4. Eithr arch Dino a ddygasai Da-
fydd ifyny] O'r tabernacl i'r babéli yn Jeru-
salem : gw el ar 2 Sam. vi. 17.

Adn. 5. Hefydyr aìlor bres, ^c] Ni sy-
mudodd Dafydd hòno gyda'r arch, eithr gad-
awodd hi yn y tabemacl ; aSolomona'r dyrfa
a'i hargeisiodd hi—i offrymu arni i'r Ar-
glwydd.

Adn. 6. Gerbronyr Arglwydd] Lle yr ar-
ferai yr Aroflwydd dderbyn aberthau eí bobl,
er nad oedd vr arch, yr arwydd o'i bresenoldeb
ef, yno er's blynyddau lawer.

Adn. 7—12. Y noson hòro yr ymddang-
hosodd Duw i Soloinon, ^~c.] Gweíyr íidnod-
au hyn wedi eu hegluro yn 1 Bren. íii. 6—13.

Adn. 13. A Solowí n a ddaeih o'r uche/ta]
"Wedi iddo orphen abwrthu, ac w»>ni ì Dduw
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fil a phedwai' cant o gerbydau, a
deuddeng mil o wr meirch, ac efe

a'u gosododd hwyntyn ninasoedd y
cerbydau, ac yn Jerusalem gyda'r
brenin.

15 A'r brenin a wnaeth yr arian
a'r aur yn Jerusalem cìjn amled a'r

cerig, a chedrwydd a. roddes efe fel

y sycamorwydd o amldra, y rhai

sydd yn tyfu yn y doldir.

16 A meirch a ddygid i Solomon
o'r Aiíft, ac edafedd llin : marchnad-
wyr y brenin a gymerent yr edaf-

edd liin dan bris.

17 Canys deuent i fyny, a dygent
o'r Aiffti gerbyd am chwe chan darn
o arian ; a march am gant a han-
ner ; ac felly y dygeut i holl fren,-

hinoedd yr Hethiaid, ac i frenhin-
oedd Syria gyda hwynt.

PEmOD II.

ASOLOMON a roes ei fryd ar ad-
eiladu t i enw yr Arglwydd, a

brenhindy iddo ei hun.
2 A Soiomon a rifodd ddeng mil

a thriugain o gludìyyr, a phedwar
ugain mil o gymynwyr yn y myn-
ydd, ac yn oruchwylwyr arnynt
hwy dair mil a chwe chant.

3 ^ A Solomon a anfonodd at
Hiram brenin Tirus, gan ddywed-
yd, Megys y gwnaethost â Dafydd
lÿ nhad, ac yr anfonaist iddo gedr-

ymddan^fos iddo; iJerusalem—lle yr ofFrym-

odd et'e eiiwaitli o llaen yr arcb, 1 Bren. iii.

15.

Adn. 14—17. A Solomon a gasglodd ger-

hydau, ^c-} Gwel ar 1 Bren. x. 26—29.

PEN. II. Adn. 1. A Solomon a roes ei

fryd ar adeiladu t i enw yr Arglwydd\ At
ei addoliad a'i wasanaeth ef; a brmhindy
iddo ei hun—a'i olynwyr ar yr orsedd. Eitlir

t yr Arglwydd oedd i gaei ei adeiladu yn
inlaenaf. Ceir sylwedd y bennod bon yn
1 Bren. v.

Adn. 2. Dair mil a chwe chant] Gwel ar

1 Bren. v. It).

Adn. 3. A Sülomon a anfonoddat Iliram]
Arol i Hiram yn gyntat'anlbn atSolomon, i'w

gyt'arcli ar ei esgyniad i'r orsedd : gwel ar

1 Bren. v. 1, &f:.

Adn. 4. Ir gwastadol osodiad bara] Sef

y ' bara gosod,' yr liwn a ddangbosid yn was^

tadol ar y bwrdd cysegredig, Exod. xxv. 30.

IJyd byth y mae hyn—set liyd ddiwedd yr

orucbwyiiaetb luddewig, Crybwyllir byn i

ddangos i Uiram fod yn rbaid i'r t fod yn
gadarn o ran gwaith a defnyddiau.

Adn. 5. A'r t a adeiladaf üfydd rrui'm]
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wydd i adeiladn iddo d i drigo
ynddo, fellii gwna â minau.

4 Wele ti yn adeiladu t i enw yr
Arglwydd îÿ Nuw, ì\o gysegru
iddo, ac i arogldarthu arogldarth
llysieuog ger ei fron ef, aci'r gwas-
tadol osodiad hara, a'r poeth-olf-

rymau bore a hwyr, ar y sabboth-
au, ac ar y newydd-loerau, ac ar
osodedig yliau yr Arglwydd eiu
Duw ni. Hyd byth y mae hyn ar
Israel.

5 A'r t a adeiladaf fi/î/(ícZ mawr

:

canys mwy yio ein Duw ni na'r hoU
dduwiau.

6 A phwy sydd abl i adeiladu iddo
ef d, gan na all y nefoedd, îe, nef-

oedd y nefoedd, ei amgyff'red.'^ a
phwy ydwyf fi, fel yr adeiladwn
iddo ef d, ond yn unig i arogl-

darthu ger ei fron ef ?

7 FelJy yn awr anfon i mi r cy-
wraint, i weithio mewn aur, ac
mewn arian, ac mewn pres, ao
mewn haiarn, ac mewn porphor, ac
ysgarlad, a glas, acyn medru cerf-

io cerfìadau gyda'r rhai celfydd
sydd gyda mi yn Judah ac yn Jeru-
salem, y rhai a ddarparodd fy nhad
Dafydd.
8 Anfon hefyd i mi goed cedr, a

ffynidwydd, ac algumimwydd o Li-
banus : (canys myfì a wn y medr dy
weision di naddu coed Libanus

:

)

Mawr mewn maintioli, wrtb ystyried yr hoU
adeiiadau pertbynol iddo ; a mawr mewn
gwycbder ac enwogrwydd, fel teml addas i

Jeiiofa. Canys mwy yw ein J)uw ni nd'r

holL dduwiau—mwy na'r lioil eilunod, a mwy
na'r iioii dywysogion ; ac am liyny dyiai ei

demi ef fod yn íwy na'r eiddynt liwy mewn
gwyclider, enwogrwydd, a gogoniant.

Adn. 6. A phwy sijdd abl i adeiladu iddo

ef d] A íedr ei gynwys ; guìi na alL y nef-

oedd, 'ie, nefoedd y nefoedd, ei amgyffred—ei

gynwys, neu ei gyfyngu o'u mewn? gwei ar

l Bren. viii. 27- Ond yn unig i arogidarthu
ger eifron ef—gan l'od Jehüfa yn Fòd an-

teidrol, ac anfesurol, mynai Soiomon i Hiram
ddeail nad oedd ef yn meddwi adeiiadu t a
aiiai gynwys Duw o'i fewn, oud yn unig llo

i'w addoli ef ynddo.
Adn. 7- FeiLy yn awr anfon i mi wr cy-

wraint] Dyn o fedru.srwydd mawr mewn
gwaitb aur, arian, pres, &c., gaiiuog i gynilun-

10 a cliyfarwyddo, i fbd yn ben ar y ceifydd-

ydwyr a ddarparasai Dalydd a Solomcm, ac ar

y lieiil woision Hiram.
Adn. 8. Anfon hefyd i mi goed cedr a

ffynidwydd] ü Libanus, yn nbiriogaeth So-

lomon, ond wedi eu naddu gan weithwyr
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ac wele, fy ngweisioii inau afydd-
ant gyda'th weision dithau

;

9 A liyny i ddarparu i mi lawer o
goed : canys y t yr ydwyf fi a'r ei

adeiladu///cZ(í mawr a rhyfcddol.
10 Ac wele i'th weision, i'r seiri

a naddant y coed, y rhoddaf ugain
mil corus o wenith wedi ei guro, ac
íigain mil corus o haidd, ac ugain
mil bath o win, ac ugain mil bath o

olew.
11 ^ A Hiram brenin Tyrus a

atebodd mewn ysgrifen, ac a'i han-
fonodd at Solomon, gariadyr Ar-
glwydd ar ei bobl, y rhoddes efe

dydi yn frenin arnynt hwy.
12 Dywedodd Hiram hefyd, Ben-

à.\gQá.\g fijddo j^rglwydd Dduw Is-

rael, yr hwn a wnaeth nef a daear,

yr hwn a roddes i'r brenin Dafydd
fab doeth, gwybodus o synwyr a
deall, i adeiladu t i'r Argiwydd, a
brenhind}'- iddo ei hun.

13 Ac yn awr mi a anfonais r
celfydd, cywraint, a deaìlus, o'r

eiddo fy nhad Hiram :

14 Mab gwraig o ferched Dan,
a'i dad yn r o Tyrus, yn medru
gweithio mewn aur, ac mewn arian,

mewn pres, mewn haiarn, mewn
xerig, ac mewn coed, mewn por-

Hiratn, 1 Bren. v. 6 ; ac algi^mimioìjdd-

gwel ar 1 Bren. x. 11.

Adn. 9. A hyny i ddarparu i mi lawer o
goed] Canys yr oedd eisiau Uawer at adeilad-

aeth inor fawr, yn ddistiau a thrawstiau, yn
lloriau a chroaienau, yn d<lrysau a ftenestri, ac

i orchuddio y niuriau oddit'ewn, yn gystal ag
at rai o'r dodrefn. Canys y t yr ydioi/ffi ar
ei ad^iladufjjdd maicr—o ran ei íaintioli ; a
rhyfcddoL—o ran ei m neutliuriad a'i wychder.

Adn. 10. Ugain miL corus o weni'th loedi

ei guro] Hyny yw, wedi ei ddyrnu neu ei

falu! gwel ar 1 Bren. v. 11.

Adn. 11. ^ Iliram brenin Tyrus a ateb-
odd mewn ysgrifen] Fei hyn ni a welwn í'od

brenhinoedd yn gallu darlLen a.c ysgr/feniiyn
mhlith y rhai a elwid gan y Groegiaid à'r

Rhufeiniaid beilchion yn 'genhedloedd bar-
baraidd.' Yn uihen oddeutu dwy fiL o ûyn-
yddoedd wedi hyn cawn freniu ar orsêdd
Prydain yr hwn ni allai ysgrifenu ei enw.
Oddeutu o.C. 700, darfu i ithred, brenin
Kent, derfynu braint-weithred i ddiogelu
rhyddid yr eglwys yn y geiriau hyn : * Y
pethau uchod oU, wedi eu traethu genyf íì fv
hun, a gadarnheais; ac am nad allaf ysgrit-
enu, darfu i uii à'm Uaw fy hun ei dystio trwy
arwydd y santaidd groes f.'—Gwel 'Wilhins's
Concüia.

Adn. 12. Bendigedig fyddo Arglwydd
Dduw hraeV\ Gwel ar 1 Bren. v. 7.

phor, ac mewn glas, ac mewn llian

main, ac mewnysgarlad ; ac i gerf-

io pob cerfiad, ac i ddychymygu
pob dychymyg a roddir ato ef,

gyda'th rai cywraint di, a rhai cy-

wraint fy argiwydd Dafydddy dad.

15 Ac yn awr, y gwenith, a'r

haidd, yr olew, a'r gwin, y rhai a
ddywedodd fy arglwydd, anfoned
hwynt i'w weision :

16 A ni a gymynwn goed o Li-

banus, yn ol dy holl raid, ac a'u

dygwn hwynt i ti yn gludeiriau ar

hyd y môr i Joppa : dwg dithau
liwynt i fyny i Jerusalem.

17 *^ A Solomon a rifodd yr holl

wr dyeithr oeàd yn nhir Israel,

wedi y rhifiad â'r hon y rhifaSai Da-
fydd ei dad ef hwynt : a chaed tair

ar ddeg a saith ugain o fìloedd a
chwe chant.

18 Ac efe a wnaeth o honynthwy
ddeng mil a thriugain yn gludwyr,
a phedwar ugain mil yn naddwyr,
yn y mynydd, a thair mil a chwe
chant yn oruchwylwyr i roi y bobl

ar waith.

PEraOD III.

ASOLOMON a ddechreuodd ad-

eiladu t yr Arglwydd yn Jeru-

Adn. 13. Ac yn awr mi a anfonais r
celfydd] Y fatli ag a geisiasai Solouion, adn.

7 ; o'r eiddofy nliad Hiram—un a fuasai ya
ngwasanaeth Hirani, tad yr Uiraui presenol,

yn ol rhai. Ond y uiae Bootliroyd ac ereiil yn
ystyried y frawddeg olaf yma fel eìiw y gr
celfydd hwn, ac yn cyíìeithu yr lioll adnod fel

hyn :
' Ac yn awr anfonais r celfydd, cywr-

aint, a deallus, Iliram-abiu.'

Adn. 14. Aiab gwraig o ferched Dan'\

Gwel ar 1 Bren. vii. 14.

Adn. 15. Anfoned hioynt i'w îccision] Fel

tàl i weision Hiram am eu gwaith, fel y cy-

nygiasai Solomon, adn. 10.
' Adn. 16. Yn gludeiriau ar hyd y môr]

Gwel ar 1 Bren. v. 9.

Adn. 17. A Solomon a rifoddyr holl wr
dyeithr] Gweddillion yr hen Ganaaneaid, y
rhai oeddynt ond odid yu broselytiaid i'r gref-

ydd luddewig ; wedi y rhifiad á'r hon y
'rhifasai Dafydd—%\'i^\-^'í 1 Cron. xxii. 2 ; a'

chaed—fod rhif yr holl ddyeithiaid ag oeddynt

yn alluog i waith, yn 153,600.

Ado. 18. Dden'g ìuiL a thriugain yn glud-

wyr] T gludo coed a cherig at y deail : gwel

ar 1 Bren. v. 15, 16.

PEN. III. Adn. 1. Yn mynydd Morid]

Yr oedd rhan o'r mynydd hwn yn Uwyth,

Juda, a rhan yn llwyth Benjamin ; a phriod-

olir y deml iddynt ill dau : gwel Deut. xxxiii.

Ç2d
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salem yn mynydd Moriah, lle jr
ymddangosasai yr Arglwydd i Da-
íydd ei dad ef, yn y lle a ddarpar-
asai Dafydd, yn llawr-dyrnu Ornan
y Jebusiad.

2 Ac efe a ddechreuodd adeiladu
ar yr ail dydd o'r ail mis, yn y bed-
waredd flwyddyn o'i deyrnasiad.

3 *^ A dyma fesurau sylfaeniad
Solomon wrth adeiladu t Dduw.
Yr hyd oedd o gufyddau wrth y
mesur cyntaf yn driugain cufydd

;

a'r lled yn ugain cufydd.
4 A'r porlh oedd wrth dalcen y

t oedd un hyd a lled y t, yn ugain
cufydd, a'i uchder yn chwech ugain
cufydd ; ac efe a wisgodd hwn o
fewn âg aur pur.

5 A'r t mawr a fyrddiodd efe â
ffynidwydd, y rhai a wisgodd efe âg
aur dilin, ac a gerfiodd balmwydd
a chadwynau ar hyd-ddo ef.

6 Ac efe a addurnodd y t â
meini gwerthfawr yn hardd, a'r aur
oedd aur Parfaim.
7 le, efe a wisgodd y t, y trawst-

ian, y rhiniogau, a'i barwydydd, a'i

udorau, âg aur, ac a gerfiodd gerub-
iaid ar y parw^^dydd.

12, Salm lxxvii. 68, G9. Yr oedd y rlian

fwyaf o'i chynteddoedd yn llwyth Juda ; eithr

yr oedd yr allor, y porth, a'rrhanau santeidd-

iolaf o'r deml, yn llwyth Benjamin. Dywed
yr hen luddewon i'r deml gael ei hadeiladu

ar y man penodol lle yr oedd Abraham yn
nghylch offrymu ei fab Jsaac. Gan fod off-

ryuiiad Lsaac yn gysgod o oftrymiad Crist, a

bod y deml hefyd yn gysgod o hono ef, yr oedd

yn iaM'n iddi gael ei hadeiladu yno. Lle yr
ymddangoHasai yr Arfilwydd i Dafydd—
gan nodi felly yllehwnwiadeiladu ydemlarno,
a'i gysegru fel pe byddai à'i bresenoldeb gras-

ol : gwel 1 Cron. xxi. 2G. Y lle a ddarpar-
asai JJafydd—trwy ei brynu gan Ornan, a

thrwy godiallor yno, tynu i lawryr hcn adeil-

adau, a marcio allan ond odid saüe y dcml a'i

cLynteddocdd, yn ol y iiortreiad a gawsai efe

gan Ysbryd Duw, 1 Cron. xxviii. 11, 12.

Adn. 2. Ar yr ail dydd ó'r mis] Sef mis

Zif : gwel ar 1 Bren. vi. 1, &c., lle y ceir eg-

liirhad Ihiwnach ar y bennod hon.

Adn. 3. Wríh y mcmr cyntaf] Tybia rhai

fod y ' inesur cyntaf ' yn cyfeirio at y cufydd

a arferid yn aniser Moses, i'w wahaniaethu

oddiwrth gufydd JJabi/on, yr hwn oedd ddyrn-

fedd neu dair modfedd yn fyradi, sef 1» yn

llc 21, ac a ddofnyddid gan yr luddewon ar ol

eu dycliweliad o Ìiabilon. Gan i'r llyfrau hyn

gael cu hysgrifenu ar ol y caethiwed, yr oedd

yn angcnrheidiol i'r ysgrifenydd wneyd y sylw

liwn, rhag i neb feddwl fod y mesuriad yn ol
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8 Ac efe a wnaeth d y cysegr
santeiddiolaf, ei hyd oedd un hyd â
lled y t, yn ugain cufydd, a'i led
yn ugain cufydd : ac efe a'i gAvisg-

odd ef âg aur da, sef â chwe chan
talent.

9 Ac yr oedd pwys yr hoelion o
ddeg sicl a deugain o aur

; y llofft-

ydd hefyd a wisgodd efe âg aur.

10 ^ Ac efe a wnaeth yn nh y
cysegr santeiddiolaf ddau gerub o
waith cywraint, ac a'u gwisgodd
hwynt âg aur.

11 Ac adenjald y cerubiaid oedd
ugain cufydd eu hyd : y naill aden
o bum cufydd, yn cyrhaeddyd pared
y t ; a'r aden arall o bum cufydd
yn cyrhaeddyd at aden y cerub
arall.

12 Ac aden y cerub arall o bum
cufydd, yn cyrhaeddyd pared y t ;

a'r aden arall o bum cufydd, yn
nghydag aden y cerub arall.

13 Adenydd y cerubiaid hyn a
ledwyd yn ugain cufydd: ac yr
oeddynt hwy yn sefyll ar eu traed,
a'u hwynebau tuag i fewn.

14 ^ Ac efe a wnaeth y wahanlen
o sidan glas, a phorphor, ác ysgar-

cutydd Babilon. Gwnei r yr un gwahaniaeth
gan Ezeciel, pen. xl. 5, a sliii. 13,

Adn. 4. A'i uchder yn chioech ugain cnf-_

ydd] Os yr un adeilad yw hwn ag a grybwyllir
yn 1 Bren. vi. 2, 3, nid oedd ei uwchder ddiir^

ond 30 cufydd. Y mae y Syriaeg, yi' Arab-
aeg, a'r Lxx, yn darlleu ugain cbfydd ya
unig.

Ádn. 5. A'r t mawr] Sef y cysegr, i'w

wahaniaethu oddiwrth d y cysegr santeidd-

iolaf, adn. 8.

Adn. G. Aur Farfaim] Dywed Bochartmai
aur ynys Ceylon oedd hwn, yrhwn a ystyr-

id y goraf o bob aur ; eithr tybia y rabbiniaid

ei fod yn cael ei enwoddiwrth joarm, 'gwar-
theg,' am ei fod o liw gwaod eidion.

Adn. 7. Ac a gerjiodd genibiaid ar y par-
wydydd] Fel arwyddion ond odid o bresenol-

deb yr angylion santaidd, a'u liamdditfyniad

o'r lle.

Adn. 8. Ac cfe a lonacth d y cyse.gr sant-

eiddiolaf] Yr Ìiwn oedd yn mhen goi'ílewinol

y dend, lle yr oedd yr arch a'r drugareddfa ;

yn ugain cujfydd—o rnn hyd, lled, ac nchder,

1 Bren. vi. 20 ; ac efe uH gwisgodd ef âg
aur da—sef à Ilafnau o aur pur ; chwe chan
talent—gweith oddeutu £3,28.5,000 o'n harian

ni. Yroedd hyn yn swm dirfawr i'w dreulio

mewn un ystaiell, ycliydig dros 10 llath ys-

gwâr ; ond yr oedd i fod yn gysgod o'r nef.

Adn. 9. Äc yr oeddpwys yr hoelion] Sef

yr hoelion neu y pinau aur à pha íai y «icrheiu
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lad, a llian main, ac a weithiodd
gerubiaid ar hyny.

15 GTrnaeth hefyd ddwy golofn o
flaen y t, yn bj^mtheg cufydd ar
hugain o hyd, a'r cnap ar ben pob
un o honynt oedd bum cufydd.

16 Ac efe a wnaeth gadwyni/eZ
yn y gafell, ac a'it rhoddodd arben
y colofnau ; ac efe a wnaeth gant o
bomgranadau, ac a'ít rhoddodd ar

y cadwynau.
17 A chyfododd y colofnau o flaen

y deml, un o'r tu deau, ac un o'r tu
aswy ; ac a alwodd enw y ddeau,
Jachin ; ac enw yr aswy, Eoaz.

PENNOD IY.

AC efe a wnaeth allor bres, o ug-
ain cufydd ei hyd, ac ug;ain

cufydd ei Ìled, a deg cufydd ei

huchder.
2 ^ Gwnaeth hefyd fôrtawdd, yn

ddeg cufydd o ymyl i ymyl, yn grwn
o amgylch, ac yn bum cufydd ei

uchder, a llinyn o ddeg cufydd ar

hugain a'i hamgylchai oddiam-
gylch.

3 A llun ychain oedd dano yn ei

amgylchu o amgylch, deg mewn
cufydd yr oeddynt yn amgylchu y
môr oddiamgylch : dwy res o ych-
ain oedd wedi eu toddi, pan dodd-
wyd yntau.
4 Sefyll yr oedd ar ddeuddeg o

ychain ; tri yn edrych tua'r gog-
ledd, a thri yn edrych tua'r gorlle-

y Hafnau uchod wrth y parwydydd ; o ddeg
sicl a deugain—neu oddeutu dau bwys ac un
wns boh un.

Adn. 10

—

\Z. Ddau gerúbl Gwelarl Bren.

vi. 23, &c.

Adn. 14. Wahanlen o sidan glas, êçc.]

GyfFelyb i'r bon a wnaed i'r tabernacl gynt,

ond ei bod yn fwy : gwel ar Exoà. xxvi. 31.

Adn. 15—17. Ddwy golofn\ Gwel ar 1 Bren.
vii. 15—21.

PEN. IY. Adn. 1. Ac efe a wnaeth allor

hres'] Yr hon oedd yn hirach ac yn lletach

bedair (rwaith nag allor Moses, Exod. xxvii. 1

;

deg ciifydd ei huchder—tra nad oedd uchder
allor Moses ddim ond tri chufydd. Gan fod

Uawer mwy o aberthu yn awr na chynt, yr
oedd yn angenrheidiol i'r allor hon fod yn
llawer mwy nag allor Moses ; a thrwy ei bod
mor uchel, gallai yr holl addolwyr yn nghyrau
pellaf y cyntedd weled eu haberth yn cael ei

Tsu arni, yn gysgod' o aberthiad Öen Duw
dros bechoùao y byd. Bernir fod esgynfa

win, a thri yn edrych tua'r deau, a
thri yn edrych tua'r dwyrain: a'r

môr arnynt oddiarnodd, a'u holl
benau ol hwynt oedd o fewn.

5 A'i dewder oedd ddyrnfedd, a'i

ymyl fel gwaith ymyl cwpan, â
blodau lili : a thair mil o bathau a
dderbyniai, ac a ddaliai.

6 % Gwnaeth hefyd ddeg o noe-
au, ac efe a roddodd bump o'r tu
deau, a phump o'r tu aswy, i ym-
olchi ynddynt : trochent ynddynt
ddefnydd y poeth-ofír^m, ond y
môr oedd i'r ofíeiriaid i ymolchi
ynddo.

7 Ac efe a wnaeth ddeg canwyll-
bren aur yn ol eu portreiad, ac a'u
gosododd yn y deml, pump o'r tu
deau, a phump o'r tu aswy.

8 Gwnaeth hefyd ddeg o fyrddau,
ac a'it gosododd yn y deml, pump
o'r tu deau, a phump o'r tu aswy :

ac efe a wnaeth gant o gawgiau
aur.

9 % Ac efe a wnaeth gyntedd yr
ofíeiriaid, a'r cyntedd mawr, a dor-

au i'r cynteddoedd ; a'u dorau
hwynt a wisgodd efe á phres.

10 Ac efe a osododd y môr ar yr
ystlys ddeau, tua'r dwyrain, ar
gyfer y deau.

11 GwnaethHiram hefyd y croch-
anau, a'r rhawiau, a'r cawgiau : a
darfu i Hiram wneuthur y gwaith a
wnaeth efe dros frenin Solomon i

d)' Dduw :

12 Y ddwy golofn, a'r cnapiau,

raddol yn arwain ati, i osod yr ebATth ami, trwy
fod grisiau yn M-aharddedig, Exod. xx. 26.

Ádn. 2—5. Gwnaeth hefyd fôr tawdd]
Gwel ar 1 Bren. vii. 23—26.
Adn. 6. Ddeg o noeau] I gadw dwfr at

wasanaeth y Lefiaid, nc i olchi rhanau yr eb-
yrth, fel yr oedd y môr tawdd at wasanaeth yr
ofFeiriaid : gwel ar 1 Bren. vii. 38.

Adn. 7. Ddeg canwyllbren aur] Neu
' ddeg canwyllyr aur :' gwel ar 1 Bren. vii. 49.

Adn. 8. Ddeg o fyrddau] ' Oedd â'r bara
gosod arnynt,' adn. 19. Tybia rhai fod dou-
ddeg torth ar bob un o'r rhai h^Ti ; ac fel yr
oedd y teulu yn C}Tiyddu, felly fod yr arlwy-
aeth.

Adn. 9. Gyniedd yr off'eiriaid] Sef r
'cyntedd nesaf i mewn,' 1 Bren. vi. 36; a'r

cynteddmawr—sefcyntedd Israel, Ue yr ym-
gynuUai coríF y genedl i addoli.

Adn. 10—22. Ac efe a osododd y môr ar
yr ystlys ddeau, êçc] Gwel yr adnodau hyn
wedi eu hegluro yn v svlwadau ar 1 Bren. vii.

39—50. '
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a'r coronau ar ben y ddwy golofn,

a'r ddwy bleth i guddio y ddau
gnap coronog, y rhai oedd ar ben y
colofnau

:

13 A phedwar cant o bomgranad-
au ar y ddwy bleth ; dwy res oedd

o bomgranadau ar bob pleth, i

guddio y ddau gnap coronog oedd
ar benau y colofnau.

14 Ac efe a wnaeth ystolion, aca
wnaeth noeau ar yr ystolion ;

15 Un môr, a deuddeg o ychain
dano

:

16 Y crochanau hefyd, a'r rhaw-
iau, a'r cigweiniau, a'u hoU lestri

hwynt, a wnaeth Hiram ei dad i'r

brenin Solomon, yn nh yr Ar-
glwydd, o bres gloew,

17 Yn ngwastadedd yr lorddon-
en y toddodd y brenin hwynt, mewn
cleidir, rhwng Succoth a Sered-

athah.
18 Fel hyn y gwnacth Solomon

yr holl lestri hyn, yn lluosog iawn

;

canys anfeidrol oodd bwys y pres.

19 ^ A Solomona wnaethyr holl

lestri oedd yn nh Dduw, a'r allor

aur, a'r byrddau oedd â'r bara gosod
arnynt,

20 A'r canwyllbrenau, a'u lamp-
au, i oleuo yn ol y ddefod o flaen y
gafell, o aur pur

;

21 Y blodau hefyd, a'r lampau,
a'r gefeiliau, oedd aur, a hwnw yn
aur perffaith.

22 Y psaltringau hefyd, a'r cawg-
iau, a'r llwyau, a'r thuserau, oedd

aur pur : a drws y t, a'i ddorau, o

du fewn y cysegr santeiddiolaf, a

dorau t y deml, oedd aur.

PENNOD Y.

FELLY y gorphenwyd yr holl

waith a wnaeth Solomon i d yr
Arglwydd : a Solomon a ddyg i

mewn yr hyn a gysegrasai Dafydd
ei dad ; ac a osododd yn nhrysorau

PEN. V. Adn. 1. Felly y gorphenv>ydyr
hollioaUli, 4"c] Gwerar 1 Bren. vii. 51.

Adn. 2—8. nay cynullodd Solofnon hen-

uriaid Jsrael, Sfc.] Gwel ar 1 Bren. ^iii. 1—8.

Adn. 9. Ac yno y mae hi hydy dydd hwn\
Pryd yr ysgrifenwyd yr liancs yma gyntaf, ac

nid pryd yr adolygwyd ac yr ail ysgrifenwyd

bi gan E/.ra; canys nid oedd yr arch na'rtros-

olion yno ar ol y caethgludiad.

Adri' 10. Nidoeddynyr arch ond y ddwy
lecK\ Gwel ar 1 Bren. viii. 9.

632

t Dduw, yr arian, a'r aur, a'r hoU
lestri.

2 ^ Yna y cynullodd Solomon
henuriaid Israel, a holl benau y
llwythau, penau cenedl meibion Is-

rael, i Jerusalem, i ddwyn i fyny
arch cyfammod yr Arglwydd o
ddinas Dafydd, hòno yio Seion.

3 Am hyny holl wr Israel a ym-
gynullasant at y brenin ar yr yl
oedd 0/71 y seithfed mis.

4 Ahollhenuriaidlsraeladdaeth-
ant, a'r Lefiaid a godasant yr arch.

5 A hwy a ddygasant i fyny yr
arch, a phabell y cyfarfod, a holl

lestri y cysegr, y rhai oedd yn y
babell, yr oífeiriaid a'r Lefiaid a'u
dygasant hwy i fyny.

6 Hefyd brenin Solomon, a holl

gynulleidfa Israel, y rhai a gynuU-
asid ato ef o flaen yr arch, a aÌDerth-

asant o ddefaid, a gwartheg, fwy
nag a ellid eu rhifo na'u cyfrif gan
luosogrwydd.

7 A'r offeiriaid a ddygasant arch
cyfammod yr Arglwydd i'w lle, i

gafell y t, i'r cysegr santeiddiolaf,

hyd tan adenydd y cerubiaid.

8 A'r cerubiaid oedd yn lledu eu
hadenydd dros le yr arch : a'r cer-

ubiaid a gysgodent yr arch a'i

throsolion, oddiarnodd.
9 A thynasantallany trosolion, fel

y gwelid penau y trosolion o'r arch
flaen y gafell, ac ni welid hwynt

oddiallan. Ac yno y mae hi hyd y
dydd hwn.

10 Nid oedd yn yr arch ond y
ddwy lech a roddasai Moses i/nddi

yn Horeb, lle y gwnaethai yr Ar-
glwydd gyfammod â meibion Is-

rael, pan ddaethant hwy allan o'r

Aifft.

11 ^ A phan ddaeth yr offeiriaid

o'r cysegr, (canys yr holl offeiriaid,

y rhai a gafwyd, a ymsanteiddias-
ent, heb gadw dosbarthiad :

12 Fclly y Lcfiaid, y rhai oedd

Adn. 11. Jleh gadw y dosbarthiad] A
wnaethai Dafydd gogyfer â phob wythnos,
1 Cron. xxiv. 3, &c. Yr oedd yn awr waith
iddynt oU, a Uawer gormod i un dosbarth ; ac

felly ymsanteiddiasant oll yn ewyllysgar i gy-
northwyo ar y dydd arbcnig hwn.

Adn. 12. Wedi eu ywisgo â llian main'\

Felly yr oedd y cantorion yn yoiddangos
mewn gwenwi.sg y pryd hyny, fel y raaent

hyd heddvw yn y prif eglwyai, yn arwydd o

bardeb 5 Uawenydd.
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gantorion, hwynt-hwy oU o Asaph,
o Heman, o Jeduthun, â'u meibion
hwynt, ac â'u brodyr, wedi eu
gwisgo â llian main, â symbalau,
ac â nablau, a thelynau, yn sefyll o

du dwyrain yr allor, a chydahwynt
chwe ugain o offeiriaid yn udganu
mewn udgyrn.)

13 Ac fel yr oedd yr udganwyr a'r

cantorion, megys un, i soinio un
Bain i glodfori ac i foliannu yr Ar-
glwydd ; ac wrth ddyrchafu sain

mewn udgyrn, ac mewn symbalau,
ac mewn ofFer cerdd, ac wrth foli-

annu yr Arglwydd, gan ddywedyd,
Canys da yw ; ac yn dragywydd y
mae ei drugaredd ef : yna y llan-

wyd y t â chwmwl, sef t yr Ar-
glwydd;

14 Fel na allai yr offeiriaid sefyll

i wasanaethu gan y cwmwl : o her-

wydd gogoniant yr Arglwydd a

lanwasai d Dduw.

PENNOD YI.

YNA y llefarodd Solomon, Yr Ar-
glwydd a ddywedodd yr arhosai

efe yn y tywyllwch

;

2 A minau a adeiledais d yn
drigfa i ti, a Ue i'th breswylfod yn
dragywydd.

3 A'r brenin a drôdd ei wyneb,
ac a fendithiodd holl gynulleidfa
Israel, (a holl gynulleidfa Israel

oedd yn sefyll,)

4 Ao efe a ddywedodd, Bendiged-
ig fyddo Arglwydd Dduw Israel, yr
hwn a lefarodd â'i enau wrth Dafydd
fy nhad, ac a gwblhaodd â'i ddwy-
law, gan ddywedyd,

5 Er y dydd y dygais i fy mhobl
allan o wlad yr Aiíft, ni ddetholais
ddinas o holl Iwythau Israel i adeil-

adu t, i fod fy enw ynddo ; ac ni

ddewisais r i fod yn ílaenor ar fy

mhobl Israel

:

Adn. 13. Yr udganwyr a'r cantorion
megys un\ Yr oeddynt oíl yn ymçadw mor
fanwl at yr un amser a chywair, â'u lleisiau

ac â'u hofferynau, nes yr oedd yr holl gerdd-
oriaeth i'w chlywed megys un sain o glodtbr-
edd i'r Arglwydd. Canys da yw ; ac yn
dragyioyddy mae ei drugareddèf—hyn oedd
naill ai yr hoU gân, neu y cydgor yn'niwedd
pob pennill.

^
Tybia rhai iddynt ganu yr oll o

Salm cxxxvì., yr hon a ddechreua fel hyn,
' Clodforwch yr Arglwydd, canys da yw ;* a

4 H

6 Ond mi a etholais Jerusalem, i

fod fy enw yno ; ac a ddewisais Da-
fydd i fod ar fy mhobl Israel.

7 Ac yr oedd yn mryd Dafydd fy

nhad adeiladu t i enw Arglwydd
Dduw Israel.

8 Ond dywedodd yr Arglwydd
wrth Dafydd fy nhad, herwydd
bod yn dy fryd di adeiladu t i'm
henw i, da y gwnaethost fod liymj

yn dy galon :

9 Er hyny nid adeiledi di y t

;

ond dy fab di, yr hwn a ddaeth allan

o'th Iwynau, efe a adeilada y t i'm
henw i.

10 Am hyny yr Arglwydd a
gwblhaodd ei air a lefarodd efe

:

canys mi a gyfodais yn lle Dafydd
fy nhad, ac a eisteddais ar orseddfa
Israel, fel y Uefarodd yr Arglwydd,
ac a adeiledais d i enw Arglwydd
Dduw Israel.

11 Ac yno y gosodais yr arch
;
yn

yr hon y mae cyfammod yr Ar-
glwydd, yr hwn a ammododd efe â
meibion Israel.

12 ^ A Solomon a safodd o flaen

allor yr Arglwydd, yn ngwydd holl
gynulleidfa Israel, ac a cstynodd
ei ddwylaw :

13 (Canys Solomon a wnaetha
bulpud pres, ac a'i gosodasai yn
nghanol y cyntedd, yn bum cufydd
eihyd, a phum cufydd ei led, athri
chufydd ei uchder ; ac a safodd
arno, ac a ostyngodd ar ei liniau

gerbron holl gynulleidfa Israel, ac
a estynodd ei ddwylaw tua'r nef-

oedd :)

14 Ac efe a ddywedodd, O Ar-
glwydd Dduw Israel, nid oes Duw
cyffelyb i ti yn y nefoedd, nac ar y
ddaear

;
yn cadw cyfammod a thru-

garedd â'thweision, syddynrhodio
ger dy fron di â'u holl galon :

15 Yr hwn a gedwaist â'th was
Dafydd fy nhad, yr hyn a leferaist

phûb adnod j-nddi yn diweddu fel h}Ti, 'O
herwydd ei drugaredd sydd yn dragy^yydd.'

Yna y llanwyd y t â chwmwl—yn arwydd
gymeradwyaeth Duw o'u gwaith, ac o'i

ddisgyniad ef i breswylio yn ei d.
Adn. 14. Fel na allai yr offeiriaid seýyll i

wasanaethu] Gwel ar 1 Bren. viii. 11.

PEN. VI. Adn. 1—ll._ Yna y llefarodi
Solomon] I gysuro yr offeiriaid rn ngwyneb
eu dychryn wrth ganfod v t wedi ei lenwi â
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wrtho ; fel y lleferaìst â'th enau,
felly y cwblheaist â*th la"w, raegys

y mae y dydd hwn.
16 Ac yn awr, Arglwydd Dduw

Israel, cadw á'th was Dafydd fy

nhad, yr hyn a leferaist wrtho, gan
ddywedyd, Ni thorir ymaith oddi-

wrthyt na hyddo gr ger fy mron i

yn eistedd ar deyrn-gadair Israel

;

os dy feibionawyliant ar eu ífordd,

i rodio yn fy nghyfraith i, fel y
rhodiaist ti ger fy mron i.

17 Yn awr gan hyny, Arglwydd
Dduw Israel, poed gwir fyddo dy
air a leferaistwrth dy was Dafydd.
18 Ai gwir yw, y preswylia Duw

gyda dyn ar y ddaear ? Wele y
ncfcedd, a nefoedd y nefoedd, ni

allant dy amgyffred
;
pa faint Uai y

dicìion y t hwn a adeiledais i ?

19 Edrych gan hyny ar weddi
dy was, ac ar ei ddeisyfìad ef, Ar-
gíwydd fy ISTuw, i wraudo ar y llef

ac ar y weddi y mae dy was yn ei

gweddio ger dy fron

:

20 Fel y byddo dy lygaid yn agor-
ed tua'r t yma ddydd a nos, tua'r

lle am yr hwn y dywedaist, y gosod-
it dy enw yno ; i wrando ar y weddi
a weddio dy w^as di yn y fan hon.

21 Gwrando gan hyny ddeisyíiad-

au dy was, a'th bobl Israel, y rhai

a weddiant yn y llc hwn : gwrando
di hefyd o le dy breswylfod, seý o'r

nefoedd ; a phan gtywech, maddeu.
22 ^ Òs pecha gr yu erbyn ei

gymydog, a gofyn ganddo raith,

gan ei dyngu ef, a dyfod y 11w o
flaen dy allor di yn y l hwn :

23 Yna gwrando di o'r nefoedd

;

gwna hefyd, a barna dy weision

;

gan dalu i'r drygionus, trwy roddi
ei ffordd cf ar ei ben ci hun ; a chan
gyfìawnhau y cyfiawn, trwy roddi
iddo yntau yn ol ci gyfiawnder.

24 A phan darawer dy bobl Is-

rael o fiaen y gelyn, am iddynt
bechu yn dy erbyn ; os dychwclant,
a chyfaddef dy enw, a gweddio ac
ymbil ger dy fron di yn y t hwn

:

chwmwl : gwoî ar 1 Bren. viii. 12—21.

Afln. 12—40. A Sohmon a safodd o jlaen
alloT yr Arylwydd, ^c.'] Yn y jìnlpud prcs a
wnaethai ofe at f(ysegru y deml : gwel yr ad-
nodau hyn wodi eu hogluro yn fanwl yn y
yiwadau ar 1 Bren. viii. 22—53.

Adn. 41. Aeyn awr ci//od, O Arglîoj/dd
Dduw, i'th orphwyit/a] (jwna j deord hon yn

€34

25 Yna gwrando di o'r nefoedd,
a maddeu bechod dy bobl Israel, a
dychwel hwynt i'r tir a roddaist
iddynt hwy, ac i'w tadau.

26 ^ Pan gauer y nefoedd, fel na
byddo gwlaw, o herwydd pechu o
honynt i'th erbyn ; os gweddiant yn
y lle hwn, a chyfaddef dy enw, a
dychwelyd oddiwrth eu pechod,
pan gystuddiech hwynt

:

27 Yna gwrando di o'r nefoedd,
a maddeu bechod dy weision, a'th

bobl Israel, pan ddysgech iddyní
dy fFordd dda yr hon y rhodient
ynddi ; a dyro wlaw ar dy wlad a
roddaist i'th bobl yn etifeddiaeth.

28 ^ Os bydd newyn yn y tir, os

bydd haint, deifiad, neu falldod, os

bydd locustiaid neu lindys ; os
gwarchae ei elyn arno ef yn ninas-

oedd ei wlad; neu pa bla bynag,
neu glefyd bynag a fyddo;

29 Pob gweddi, pob deisyfiad a
fyddo gan bob dyn, neu gan holl

bobl Israel
;
pan wypo pawb ei bla

ei hun, a'i ddolur, ac estyn ei ddwy-
law tua'r t hwn :

30 Yna gwrando di o'r nefoedd,
o fangre dy breswylfod, a maddeu,
a dyro i bob un yn ol ei holl ffyrdd,

yr hwn a adwaenost ei galon ef,

(canys tydi yn unig a adwaenost
galon meibion dynion,)

31 Fel y'th ofnont, gan rodio jn
äj ffyrdd di yr holl ddyddiau y
byddont hwy byw ar wyneb y
ddaear, yr hon a roddaist i'n tadau
ni.

32 % Ac am y dyeithrddyn hefyd,
yr hwn ni hyddo o'th bobl di Israel,

ond wedi dyfod o wlad bell, er mwyn
dy enw mawr, a'th law gadarn, a'th

fraichestyncdig; osdeuantagwedd-
io ,yn y t hwn

:

33 Yua gwrando di o'r nefoedd, o
fangre dy breswylfod, a gwna yn ol

yr hyn oll a lefo y dyeithrddyn ar-

nat; fel yr adwaeno holl bobl y
ddacar dy cnw di, ac y'th ofnont, fel *

y mae dy bobl Israel, ac y gwjrpont f

_
, ^

orph\r}'.sfa barhaus i ti dy hun ; tì ac arch dy \
fjadermd—yr hon yw yr arwydd a'r gwystl

~

o'th padcrnid, ncu o'th allu mawr yn cael ei

arferyd o bryd i bryd o blaid dy bobl. JHllader
dy ofjfeiriaid, O Arglwydd Dduw, âg iach-

auHlwriaeth—gwna hwynt oll yn wir dduw-
ioHon, ya rhai a fyddont yn byw yn dy ffafr,

yn gwisgo dy ddalw, ac jtì aros dan dy gysgod.
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mai ar dy enw di y gelwir yt yma
a adeiledais i.

34 ^ Os â dy bobl allan i ryfel yn
erbyn eu gelynion ar hyd y ífordd

yr anfonych hwynt, os gweddiant
arnat ti tua'r ddinas yma yr hon a
ddetholaist, a'r t a adeiledais i'th

enw di

:

35 Yna gwrando o'r nefoedd ar

eu gweddi hwynt ac ar eu deisyfiad,

a gwna farn iddynt.
36 ^ Os pechant i'th erbyn, (canys

nid oes dyn ni phecha,) a diglloni o

honot i'w herbyn hwynt, a'u rhoddi
o flaen eiL gelynion, ac iddynt eu
caethgludo yn gaethion i wlad bell

neu agos

;

37 Os dychwelant at eu calon yn
y wlady caethgludwyd hwynt iddi,

a dychwelyd ac ymbil â thi yn
ngwlad eu caethiwed, gan ddy-
wedyd, Pechasom, troseddasom, a

gwnaethom yn annuwiol

;

38 Os dychwelant atat â'u holl

galon, ac â'u holl enaid, ynngwlad
eu caethiwed, 11 e y caethgludasant
hwynt, a gweddio tua'u gwlad a
roddaist i'w tadau, a'r ddinas a
ddetholaist, a'r t a adeiledais i'th

enw di

:

39 Yna gwrando di o'r nefoedd,
o fangre dy breswylfod, eu gweddi
hwynt a'u deisyfiadau, a gwna farn
iddynt, a maddeu i'th bobl a bech-
asant i'th erbyn.
40 Yn awr, fy Nuw, bydded

A llawenyched dy saint mewn daioni—boed
i'r hoU addolwyr yn y t hwn gael achos i

lawenychu a diolch am bob math o ddaioni

tymhorol ac ysbrydol, yr hwn a gyfraner idd-

ynt yn helaeth. Ünd y mae Jarchi yn deall

yr adran ddi-\\'eddaf fel gweddi am i'r Lefiaid
gael achos i lawenychu yn helaethrwydd y
cegymau a rhoddion da ereiU, y rhai a roddid
iddynt am gadw yr aich, a chanu o'i blaen hi.

Adn. 42. O Arglwydd Dduw, na thro

ymaiih wyneb dy eneinioy] Sef gwyneb So-

lomon, yr hwn a eneiniwyd yn frenin ar Is-

rael ; cofia drugareddau Dàfydd dy was—
y rhai a addewaist iddo ef a'i d bytb. Fel
hyn y gorphenai Solomon ei weddi mewn
geiriau a fenthycasai efe o un o salmau ei dad,

y riiai ni chrybwyllwyd yn 1 Bren. viii : gwei
ar Salm cxxxii. 8—10.

PEN. VII. Adn. 1. Actcedigorphen o So-

lomon ueddio] Fel yr adroddwyd yu y ben-

Dod flaenorol ; tân a ddisgynodd oW nefoedd
—o'r lle y disgynasai y cwmwl o'r blaen ; ac

a ysodd y poeih-offrwm a'r ebyrth-^j rhai a

atolwg, dy lygaid yn agored, a[th

glustiau yn ymwrando â'r weddi a
wneir tua'r lle yma.

41 Ac yn awr cyfod, Arglwydd
Dduw, i'th orphwysfa, ti ac arch dy
gadernid : diUader dj'' oífeiriaid,

ArglwyddDduw, âiachawdwriaeth,
allawenycheddy saint mewn daioni.

42 O Arglwydd Dduw, na thro

ymaith wyneb dy eneiniog : cofia

drugareddau Dafydd dy was.

PENNOD VII.

ÀC wedi gorphen o Solomon
wóddio, tân a ddisgynodd o'r

nefoedd, ac a ysodd y poeth-oífrwm

a'r ebyrth ; a gogoniant yr Ar-
glwydd a lanwodd y t.

2 Ac ni allai yr oífeiriaid fyned i

mewn i d yr Arglwydd, o herwydd
gogoniant yr Arglwydd a lanwasai

dyr Arglwydd.
3 A phan welodd holl feibion Is-

rael y tân yn disgyn, a gogoniant

yr Arglwydd ar y t, hwy a ym-
grymasant â'u hwynebau i lawr ar

y palmant, ac a addolasant, ac a
glodforasant yr Arglwydd, canys
daionus yiv efe ; o herwydd hod ei

drugaredd ef yn dragywydd.
4 *í[ Yna y brenin a'r hoU bobl a

aberthasant ebyrth gerbron yr Ar-
glwydd.

5 A'r brcnin Solomon a aberth-

odd aberth o ddwy fil ar hugain o

osodesid ar yr allor c}ti i Solomon ddechreu

gweddio, yr íiyn oedd yn arwydd fod Duw yn

eu cymeradwyo ; (gwel ar Lef. ix. 2^1 ;) a
gogottiant yr 'Arglu-ydd a lamcoddy t—yr

'hvn a'i prydferthodd ef yn llawer mwy na'r

höll aur a'r meini gwerthfawr â'r rhai ei

haddurnwyd ef.

Adn. 2. Ac ni alìai yr oeiriaid fyned i

meun] Gan eu dychryn o herwydd y fath

olyg-fa, neu am na allai eu llygaid oddef tan-

beidrwydd y fath oleuni dysglaer a gogon-

eddus.

Adn. 3. IIzi:y a ymgrymasant ffu hn-y'

nebau i laior ar y palmard] I ddangos eu

Ìiarswyd o'r Dwyfol Fawihydi, eu hymostyng-

iad i' awdr.rdod gonirhel, a'u tcimlad o'u

hollül annheilyngdod i fyned i'w ^yddfod ;

ac a addolasant—trwy ymgryniu gerbron yr

Arglwydd, a'i glodíori ef ; caniis daiomts y%»

efe, 'herwydd bod ei drugarèdd ff yn d'ra-

gyicydd—telly yr oeddynt yn ei glodfori ef

yn yr un geiriau ag a ddefnyddiaeai yr oÖ'eir-

iaid a'r Lefiaid yubydig cyn byny : gwei ar

pen. V. 12, 13.

6S5



Bwu) yn ymddangos 2 CRON. VII. i Solomon.

ycliain, a chwech ugain mil o ddef-

aid : felly y brenin a'r holl bobl a

gysegrasant d Dduw.
6 A'r offeiriaid oedd yn sefyll yn

eu goruchwyliaeth : a'r Lefiaid âg
offer cerdd yr Arglwydd, y rhai a

wnaethai Dafydd y brenin i gyffesu

yr Arglwydd, o herwydd yn dra-

gywydd y mas ei drugaredd ef, pan
oedd Dafydd yn moliannu Duw
trwyddynt hwy : a'r Lefiaid oedd
yn udganu ar eu cyfer hwynt, a

holl Israel oedd yn sefyll.

7 A Solomon a gysegrodd ganol

y cyntedd yr hwn oedd o flaen t yr

Arglwydd: canys yno yr offrymodd
efe boeth-offrymau, a brasder yr
aberthau hedd; canys ni allai yr

allor bres a wnaethai Solomon dder-

b}^ y poeth-offrwm, a'r bwyd-off-

rwm, a'r brasder.

8 ^ A Solomon a gadwodd yl y
?ryd hwnw saith niwrnod, a holl

srael gydag ef, cyuulleidfa fawr
iawn, o ddyfodfa Hamoth hyd afon

yr Aifffc.

9 Grwnaethant hefyd yr wythfed
dydd gymanfa: canys cysegriadyr
aílor a gadwasant hwy saith niwr-

nod, a'r yl saith niwrnod.
10 Ac yn y trydydd dydd ar hug-

ain o'r seithfed mis y gollyngodd
efe y bobl i'w pabellau, yn hyfryd
ac yn llawen eu calon, am y daioni a

wnaethai yr Arglwydd i Dafydd, ac

i Solomon, ac i Israel ei bobl.

11 Fel hyn y gorphenodd Solo-

mon d yr Arglwydd, a th ybren-
in : a'r hyn oll oedd yn mryd Solo-

mon ei wneuthur yn nh yr Ar-
gl rvydd, ac yn ei d ei hun, a wnaeth
efe yn llwjddiannus.

12 ^ A'r Arglwydd a ymddang-
osodd i Solomon liw nos, ac a ddy-
wedodd wrtho, Gwrandewais dy
weddi, a mi a ddewisais y fan bon i

mi ynd aberth.

13 Üs cauaf fì y nefoedd, fel na

Adn. 4, 5. yna y hrmin a'r holl bohl a
aberthasant] Gwel ar 1 Bren. viii. G2, 63.

Adn. G. A'r offeiriaid ocddyn sefyllyn eu

goruchyliaeth] ddydd cysegriad y denil

yn mlaen, fel y penodasai Dafydd, 1 Cron.

xxiv. .3, &c. ; aV Lefiaid ûy offer cerdd—fcl

y trefnasai Dafydd iddynt fohannu Duw ; a
noll hrael oedd yn sefyll—gan gydganu ond
odid â'r offeiriaid a'r Lefiaid â'u Ueisiau na-

ttríol eu hnnaÌD.
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byddo gwlaw. neu os gorchymynaf
i'r locustiaid ddifa y ddaear, ac os
anfonaf haint yn mysg fy mhobl

;

14 Os fy mhobl, y rhai y gelwir
fy enw aruynt, a ymostyngant, ac a
weddiant, ac a geisiant fy wyneb, ac
a droant o'u ffyrdd drygionus : yna
y gwrandawaf o'r nefoedd, ac y
maddeuaf iddynt eu pechodau, ac
yr iachàf eu gwlad hwynt.

15 Yn awr fy llygaid a fyddant
yn agored, a'm clustiau yn ymwr-
ando â'r weddi a imeir yn y fan hon.

16 Ac yn awr mi a ddetholais ac
a santeiddiais y t hAvn, i fod fy enw
yno hyd byth : fy llygaid hefyd a'm
calon a fyddant yno yn wastadol.

17 A thithau, os rhodi ger fy

mron i, fel y rhodiodd Dafydd dy
dad, a gwneuthur yr hyn oll a or-

chymynais i ti, a chadw fy neddfau
a'm barnedigaethau :

18 Yna y sicrhaí deyrn-gadair dy
frenhiniaeth di, megys yr ammodais
â Dafydd dy dad, gan ddywedyd,
Ni thorir ymaith oddiwrthyt na
hyddo gr yn arglwyddiaethu yn
Israel.

19 Ond os dychwelwch, ac os

gwrthodwchfy neddfau a'm gorchy-
mynion a roddais ger eich bron, ac
os ewch a gwasanaethu duwiau dy-
eithr, ac ymgrymu iddynt hwy :

20 Ynami a'u diwreiddiaf hwynt
o'm gwlad a roddais idáyiit, a'r t
a santeiddiais i'm henw a fwriaf
allan o'mgolwg, ami a'i rhoddafef
yn ddiareb, ac yn wawd yn mysg
yr holl bobloedd.

21 A'rt yma, yr hwn sydd uchel,

a wna i bawb a'r a êl heibio iddo
synu ; fel y dywedo, Paham y
gwnaeth yr Arglwydd fel hyn i'r

wlad hon, ac i'r t hwn ?

22 Yna y dywedant, Am iddynt
wrthod Arglwydd Dduw eu tadau,

yr hwn a'u dyg hwynt allan o wìad
yr Aifft, ac am iddyntymatìyd mewn

Adn. 7—10. A Solomon a gysegrodd ganol

y cyntedd, ^c] Gwel ar 1 Bren. viii. 64—66.

Âdn. 11. Fel hyn y yorphcnodd Solomon
d yr Arglwydd, Jiçc.] Gwel nr 1 Bren. ix. 1.

Adn. 12—22. A'r Arglwydd a ymddang-
osodd i Solomon liio nos, ^c.] Gwel ar

1 Bren. ix. 2—9. Ond yma, yn adn. 13—15,

cawn atebiad i rai o ddeisyfiadau Solomon yn
ei weddi, (pen. vi. 26—30,) yr hyn ni cbry-

bwyllwyd yn 1 Bren. ix. 2—9.
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duwiau dyeithr, ac ymgrymu idd-

ynt, a'u gwasanaethu hwynt : am
hyny y dyg efe yr holl ddrwg yma
arnynt hwy.

PENNOD YIII.

AC yn mhen yr ugain mlynedd,
yn y rhai yr adeiladodd Solomon

d yr Arglwydd, a'i d ei hun,
2 Solomon a adeiladodd y dinas-

oedd a roddasai Hiram i Solomon,
ac a wnaeth i feibion Israel drigo
yno.

3 ASolomon a aeth i Hamath-
sobah, ac a'i gorchfjgodd hi.

4 Ac efe a adeiladoddTadmor yn
yr anialwch, a holl ddinasoedd y
trysorau, y rhai a adeiladodd efe yn
Hamath.

5 Efe hefyd a adeiladodd Beth-
horon uchaf, a Beth«horon isaf,

dinasoedd Avedi eucadarnhau â mur-
iau, pyrth, a barau

;

6 Bahalath hefyd, a holl ddinas-
oedd y trysorau oedd gan Solomon,
ahoU ddinasoedd y cerbydau, a di-

nasoedd y marchogion, a'r hyn oll

oeddewyllys ganSolomon ei adeil-

adu yn Jerusalem, ac yn Libanus,
ac yn holl dir ei arglwyddiaeth ef.

7 ^ Yr holl bobl y rhai a adawyd
o'r Hethiaid, a'r Amoriaid, a'r Phe-
reziaid, a'r llefiaid, a'r Jebusiaid, y
rhai nid oeddynt o Israel

;

8 Ond o'u meibion hwynt, y rhai
a drigasant ar eu hol hwynt yn y
"wlad, y rhai ni ddyfethasai meib-
ion Israel, Solomon a'u gwnaeth
hwynt yn drethol hyd y dydd hwn.

9 Ond o feibion Israel ni roddodd
Solomon neb yn weision yn ei waith:

PEN. VIII. Adn. 1. Ac yn mhenyr ugain
mlynedd] Gwel ar 1 Bren. ix. 10.

Adn. 2. Solomon a adeiladodd y dinas-
oedd\ A'u liail adeiladodd liwynt, ac a osod-

odd ei ddeiliaid ei hun i drigo ynddynt

:

gwel ar 1 Bren. ix. 11, &c.

Adn. 3. A Soîomon a aeih illamath-sobah]
Lle yn Syria, yr hwn a ddarostyngwyd gan
Dafydd, 2 Sam. viii. 3 ; ac aH gorchfygodd
hi—canys ymddengys iddynt wrthryfela eil-

waith ar ol marwolaeth Dal'ydd.

Adn. 4

—

lQ.Ace/e a adciladodd Tadmor\
Sef Palmyra glodfawr : gwel ar 1 Bren. ix.

17—23.
Adn.ll. A SolomonaddygferchPharaó]

* Enw yr hon oedd Bithiah.'

—

Targum. l'r

t a adeiladasai eje iddi—am fod t Dafydd,

canys hwynt-hwy oeddynt ryfelwyr,
a thywysogion ei gapteniaid ef, a
thywysogion ei gerbydau a'i wr
meirch ef.

10 A dymay rhaipenaf o swydd-
ogion y brenin Solomon, sef dau
caut a deg a deugain, yn arglwydd-
iaethu ar y bobl.

11 *ir A Solomon a ddyg ferch
Pharaoh i fyny o ddinas Dafydd i'r

t a adeiladasai efe iddi hi : canys
efe a ddywedodd, Ni thrig fy

ngwraig i yn nh Dafydd brenin
Israel, o herwydd santaidd yw,
oblegid i arch yr Arglwydd ddyfod
i mewn iddo.

12 ^ Yna Solomon a offrymodd
boeth-offrymau i'r Arglwydd ar
allor yr Arglwydd, yr hon a adeil-

adasai efe o Üaen y porth
;

13 I boeth-offrymu dogn dydd
yn ei ddydd, yn ol gorchymyn Mo-
ses, ar y sabbothau, ac ar y newydd-
loerau, ac ar y gyliau arbenig,
dair gwaith yn y flwyddyn ; sef ar
yl y bara croew, ac ar vvyl yr
wythnosau, ac ar yl y pebyll.

14 ^ Ac efe a osododd, yn ol trefn

Dafydd ei dad, ddosbarthiadau yr
offeiriaid yn eu gwasanaeth, a'r

Lefiaid yn eu goruchwyliaeth, 1

foliannu ac i weini gerbron yr off-

eiriaid, fel yr oedd ddyledus bob
dydd yn ei ddydd, a'r porthorion
yn eu dosbarthiadau, wrth bob
porth : canys felly yr oedd gorchy-
myn Dafydd gr Duw.

15 Ac ni throisant hwy oddiwrth
orchymyn y brenin i'r oÖeiriaid a'r

Lefiaid, am un peth, nac am j
trysorau.

16 A holl waith Solomon oedd

yn yr hwn y buasai arch yr Arglwydd, yn rhy
santaidd iddi hi gael aros ynddo fel un o'r

cenhedloedd paçanaidd.
Adn. 12. Yna Solomon a ofrymodd boeth.

orymau i'r Arglwydd} Yn gyson ac yn
gydwybodol, o'r pryd y cysegrwyd y deml hyd
oni heneiddiodd efe, 1 Bren. xi. 4.

Adn. 13 / boeth'OJfrymu dogn dydd yn
ei ddydd] Sef y ddau oen yn aberth boreol a

hwyrol bob dydd ; ac ar y gyliau arbenig—
gwelar Exod. xxiii. 14:— 16.

Adn. 14. Ac efe a osododdyn ol trefnDa'
fydd] Fel y gwelsom iddo ef drefnu yr offeir-

iaid, y Lefiaid, a'r porthorion, yn 1 Cron. xxiv
—xxvii.

Adn. 15. Ac ni throisant hwy oddiwrth
orchymyn y brenin] Canys gwyddai Solomon,

esr
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wedi ei barotoi hyd j dydd y seil-

iwyd t yr Arglwydd, a byd oni or-

phenwyd ef. Felly y gorphenwyd
t yr Arglwydd.

17 ^ Yna yr aetli Solomon i Es-
ìon-gaber, ac i Eloth, ar fin y môr,
yn ngwlad Edom.

18 A Hiram a anfonodd gyda'i
weision longau, a gweision cyfar-

wydd ar ymôr; a hwy a aethant
gyda gwision Solomon i Ophir, ac a
gymerasant oddiyno bedwar cant a
deg a deugain talent y aur, ac Bj'u

dygasant i'r brenin Solomon.

PEK]S"OD IX.

APHAlSr glybu breuhines Seba
glod Solomon, hi a ddaeth i Je-

rusalem, i brofi Solomon â chwest-
iynau caled, â llu mawr iawn, ac â
chamelod yn dwyn aroglau, ac aur
lawer, a meini gwerthfawr : a hi a
ddaeth at Solomon, ac a ddywedodd
wrtho ef yr hyn oll oedd yn ei

chalon.
2 A Solomon a fynegodd iddi hi

ei hoU ofynion : ac nid oedd dim
yn guddiedig rhag Solomon a'r na
fynegodd efe iddi hi.

3 A phan weloddbrenhines Seba
ddoethineb Solomon, a'r t a adeil-

adasai efe,

4 A bwyd ei íwrdd, ac eisteddiad
ei weision, a threfn ei weinidogion,
a'u dillad, a'i drulliadau ef, a'u
gwisgoedd, a'i esgynfa ar hyd yr
hon yr âi efe i fyny i d yr Ar-
glwydd ; nid oedd mwyach ysbryd
ynddi.

6 A hi a ddywedodd wrth y bren-
in, Gwir yiu y gair a glywais yn fy

ngwlad, am dy weithredoedd di, ac
am dy ddocthineb :

6 Eto ni choeliais i'w «îeiriau

a pliawb o'r offeiriaid a'r Lefiai<l, fod Dafydd
wedi cael ei pyfarwyddo gan Ysbryd i)uw i

drefnu y dosbartliiadau a'u <,'waitli.

Adn. 16. A lioll luaith Solomon ocdd iv6di

ei barotoi] Nid yn unig yroedd y defnyddinu
wedi eu parotoi, a'r arian i fesnr Iielaeth wedi
eu caspln, ond yr oedd portreiad o'r deml a'i

pliertliyna.san wedi ei roddi i Solonion yn
nilaenllaw, í\â nad oodd dirn rliwystr mwyach
iddo cf ddeclireu y t a'i orplien, a chario yn
mlaen yr addoliad dwyfo! ynddo.

Adn. 17, 18. ynn yr aeth Solomon i Esion-
gaber] Gwol ar 1 Bren. ix. 26—28, ax. 22.

638

hwynt, nes i mi ddyfod, ac i'm
llygaid weled. Ac wele, ni fyneg-
asid i mi hanner helaethrwydd dy
ddoethineb : ychwanegaist aty glod
a glywais i.

7 Gwýn fyd dy wr di, a gwyn-
fydedig yw dy weision hyn, y rhai
sydd yn sefyll yn wastadol ger dy
fron, ac yn clywed dy ddoethineb.

8 Bendigedig fyddo yr Arglwydd
dy Dduw, yr hwn a'th hofíbdd di,

i'th osod ar ei orseddfa ef, yn frenin
dros yr Arglwydd dy Dduw : o her-
wydd cariad dy Dduw tuag at Is-

rael, i'w sicrhau yn dragywydd
;

am hyny y gwnaeth efe dydi yn
frenin aruynt hwy, i wneuthur barn
a chyfiawnder.

9 A hi a roddodd i'r brenin
chwech ugain talent o aur, a pher-
aroglaulaAver iawn, a meini gwerth-
fawr : ac ni bu y fath beraroglau
a'r rhai hyn a roddodd brenhinea
Seba i'r brenin Solomon.
10 Gweision Hiram hefyd, a

gweision Solomon, y rhai a ddyg-
asant aur o Ophir, a ddygasant
goed algummim, a meini gwerth-
fawr.

11 A'r brenin a wnaeth o'r coed
algummim risiau i d yr Arglwydd,
ac i d y breniu, a thelynau a nabl-
au i'r cantorion : ac ui welsid eu
bath o'r blaen yn ngwlad Judah.

12 A'r brenin Solomon aroddodd
i frenhines Sebaeihollddymuniad,
a'r hyn a ofynodd hi, heblaw yr hyn
a ddygasai hi i'r brenin. Eelly hi

a ddychwelodd, ac a aeth i'w gwlad,
hi a'i gweision.

13 ^ A phwys yr aur a ddeuai i

Solomon bob blwyddyn, oedd chwe
chant a thriugain a chwech o dal-

entau aur ;

14 Heblaw yr liyn yr oedd y

PEN. IX Adn. 1—n, A phan glybu
hrenhines Scba f/lod Solonwn, <fc.] Gweí yr
adnodau hvn wedi eu heyluro ar 1 Bren. x.

1—13.

Adn. 12. Jífíblaw yr hyn a ddygasai hi
i'r brcnin] Hyny yw, heblaw cydioerth yr
liyn a roddasai hi iddo ef ; canys nrd yw yn
debyg iddo er'ddychweh'd iddi yr anrhegion
a gawsai efo ganddi. ì mae y Syrineg yn ei

dílarllen, ' Ih'bhiw yr hyn a roddodd ofe iddi

o'i frcnhinol haelioni ;' acfeUy ei daillcnirya
1 Bren. x 13.

Adn. 18—24. A i>hwys yr aur a ddeuai %
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inarclinadvryr a'r raarsiandwyr yn
eu dwyn : a holl frenhinoedd Arab-
ia, a thywysogion y wlad, oedd yn
dwyn aur ac arian i Solomon.

15 ^ A'r brenin Solomon a wnaeth
ddau can tarian o aur dilin : chwe
chan sicl o aur dilin a roddodd efe

yn mhob tarian.

16 A thri chant o fwcledi o aur
dilin : tri chan sicl o aur aroddodd
efe yn mhob bwcled. ^.'r brenin
a'u gosododd hwynt yn nh coed
Libanus.

17 *[[ A'r brenin a wnaeth or-

seddfa fawr o ifori, ac a'i gwisgodd
âg aur pur.

18 A chwech o risiau oedd i'r or-

seddfa, a throedle o aur, yn ngln
wrth yr orseddfa, a chanilawiau o

bob tu i'r eisteddle, a dau lew yn
Befyll wrth y canllawiau

;

19 A deuddeg o lew^od yn sefyll yno
ar y chwe gris o bob tu. Ni wnaeth-
pwyd y fath raewn un deyrnas.

20 ^ A hoU lestri diod y brenin
Solomon oedd o aur, a holl lestri t
coed Libanus oedd aur pur : nid
oedd yr un o arian ; nid oedd dim
bri arno yn nyddiau Solomon.

21 Canys llongau y brenin oedd
yn myned i Tarsis gyda gweision
Hiram : unwaith yn y tair blynedd

y deuai llongau Tarsis yn dwyn
aur, ac arian, ac ifori, ac epaod, a
pheunod.

22 A'r brenin Solomon a ragor-
odd ar holl frenhinoedd y ddaear
mewn cyfoeth a doethineb.

23 •[[ A holl frenhinoedd y ddaear
oedd yn ceisio gweled wyneb Solo-
mon, i wrando ei ddoethineb a
roddasai Duw yn ei galon ef.

24 A hwy a ddygasant bob un ei

anrheg, llestri arian, a llestri aur,

a gwisgoedd, arfau, a pherarogl-
au, meirch a mulod, dogn bob
blwyddyn.

25 ^ Ac yr oedd gan Solomon
bedair mil o bresebau meirch a
cherbydau, a deuddeng mil o wr

Solomon, êfc.] Gwel ar 1 Bren. x. 14—25.
Adn. 25. Ac yr oedd gan Solomon hedair

mil bresebau meirch] mae y Targum yn
darllen jjÊar cant : gwel ar 1 Bren. iv. 26,
a z. 26.

Adn. 26. Ac yr oedd efe yn arglvfydd-
iaethu ar yr hoLl frenhinoedd] Gwel ar

l Bren. iv, 21.

meirch ; ac efe a'u cyfleodd hwynt
yn ninasoedd y cerbydau, a chyda'r
brenin yn Jerusalem.

26 *[[ Ac yr oedd efe yn arglwydd -

iaethu ar jr holl frcnhinoedd, o'r
afon hyd wlad y Philistiaid, a hyd
derfyn yr Aiíft.

27 A'r brenin a wnaeth yr arian
yn Jerusalem fel cerig, a'r cedr-
wydd a wnaeth efe fel y sycamor-
wydd yn y doldir, o amîdra.

28 Ac yr oeddjmt hwy yn dwyn
meirch i Solomon o'r Aifí't, ac o bob
gwlad.

29 ^ A'r rhan arall o weithred-
oedd Solomon, cyntaf a diweddaf,
onid ydynt hwy yn ysgrifenedig yn
ngeiriau Nathan y proífwyd, ac yn
mhroffwydoliaeth Âhiah y Silon-
iad, ac yn ngweledigaethau Ido y
gweledydd yn erbyn Jeroboam mab
Nebat ?

30 A Solomon a deyrnasodd yn
Jerusalem ar hoU Israel ddeugain
mlynedd.

31 A Solomon a hunodd gyda'i
dadau, a cliladdwyd ef yn ninas Da-
fydd ei dad ; a Eehoboam ei fab a
deyrnasodd yn ei le ef.

PENKOD X.
A EEHOBOAM a aeth i Sichem ;^ canys i Sichem y daethai holl
Israel i'w urddo ef yn frenin.

2 A phan glybu Jeroboam mab
Nebat, (ac yntàu yn yr AifiPt, Ue y
ffoisai efe o wydd Solomon y bren-
in,) Jeroboam a ddychwelodd o'r
Aifft.

3 Canys hwy a anfonasant, ac a
alwasant am dano ef. A Jeroboam
a hoU Israel a ddaethant, ac a ym-
ddyddanasant â Eehoboam, gan
ddywedyd,
4 Dy dad a wnaeth ein hiau ni

yn drom
; yn awr gan hyny ysgafn-

ha heth o gaethiwed caled dy dad,
ac o'i iau drom ef yr honaroddodd
efe arnom ni, a ni a'th wasanaeth-
wn di.

Adn. 27, 28. A'r brenin a wnaeth yr arian
yn Jerusalemfel cerig, ^c.] Gwel ar 1 Bren
X. 27, 28.

Adn. 29. Cynta a diweddaf] Y rhai a
wnaeth efe yn more ei oes, ac yn ei henaint

;

onid ydynt hwyyn ysgrifened'ig yn ngeiriau
Nathan—Ahiah—ldo f—ev fod y llyfrau hyn
yn awr wedi eu coUi, eto vr oeddynt ar gael
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Chwyldroad

5 Ac efe a ddywedodd wrthynt,

Yn mhen y tridiau dycliw elwch
ataf fi. .A.'r bobl a aethant ymaith.

6 ^ A'r brenin Eehoboam a ym-
gynghorodd â'r henuriaid a fuasai

yn sefyll o flaen Solomon ei dad ef

pan ydoedd efe yn fyw, gan ddywed-
yd, Pa fodd yr ydych chwi yn
cynghori ateb y bobl hyn ?

7 Ahwy a lefarasant wrtho, gan
ddywedyd, Os byddi yn dda i'r

bobl yraa, a'u boddloni hwynt, ac os

dywedi wrthynt eiriau têg, hwy a

fyddant yn weision i ti byth.

8 Ond efe a wrthododd gynghor
yr henuriaid a gynghorasent hwy
iddo; ac efo a ymgynghorodd â'r

gwr ieuainc a gynyddasent gydag
ef, a'r rhai oedd yn sefyll ger ei

fron ef.

9 Ac efe a ddywedodd wrthynt

hwy, Beth yr ydych chwi yn ei

gynghori, fel yr atebom y bobl hyn,

y rhai a lefarasant wrthyf, gan ddy-

wedyd, Ysgafnha heth ar yr iau a

osododd dy dad arnom ni ?

10 A'r gwr ieuainc y rhai a

gynyddasent gydag ef a lefarasant

wrtho, gan ddywedyd, Fel hyn y
dywedi wrth y bobl a lefarasant

wrthyt, gan ddywedyd, Dy dad a

wnaeth ein hiau ni yn drom, ys-

gafnha dithau hi oddiarnom ni : fel

hyn y dywedi wrthynt ; Fy mys

bach fydd fíyrfach na llwynau fy

nhad.
11 Ac yn awr fy nhad a'ch llwyth •

odd chwi â iau drom, minau hefyd

a chwanegaf ar eich iau chwi : fy

nhad a'ch ceryddodd chwi â ffrew-

yllau, a minau a'ch ceryddaf âg ys-

gorpionau.
12 Ynay daeth Jeroboam,a'r hoU

bobl, at Rehoboam y trydydd dydd,

fel y Uefarasai y brenin, gan ddy-

wedyd, Dychwclwch ataf fì y tryd-

ydd dydd.
13 A'r brenin a'uhateboddhwynt

yn awr : a'r brenin Rehoboam a

wrthododd gynghor yr henuriaid.

2 CEON. XI. y deg llwyth.

yn amser E/.ra, o'r rhai y cymerodd efe gy-

maint o hanes Solomon op a farnai dwyfol

ysbrydoliaeth yn angenrheidiol. Ni sonirdim

yma am wrthgiliad Solonion, trwy fod hyny

wedi ei draethu yn ddigonol yn 1 Bren, xi.

Adn. 30, 31. A'r dyddiau y teyrnasodd

Solomon, êfc] Gwel ar 1 Bren. xi. 42, 43.
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14 Ac efe a lefarodd wrthynt yn
ol cynghor y gwr ieuainc, gan
ddywedyd, Fy nhad a wnaeth eich

iau chwi yn drom, a minau a chwan-
egaf arni hi : fy nhad a'ch cerydd-
odd chwi â ffrewyllau, a minau
a'eh ceryddaf chwi âg ysgorpionau.

15 Ac ni wrandawodd y brenin
ar y bobl ; o herwydd yr achos oedd
oddiwrth Dduw, fel y cwblhâi yr
Arglwydd ei air alefarasai efe trwy
law Ahiah y Siloniad wrth Jero-
boam mab Nebat.

16 ^ A phan welodd holl Israel

na wrandawai y brenin arnynt hwy,
y bobl a atebasant y brenin, gan
ddywedyd, Pa ran sydd i ni yn Da-
fydd ? nid oes chwaith i ni etifedd-

iaeth yn mab Jesse : Israel, aed
pawb i'w pebyll ; edrych yn awr ar
dy d dy hun, Dafydd. Felly holl

Israel a aethant i'w pebyll.

17 Ond meibion Israel, y rhai

oedd yn preswylio yn ninasoedd
Judah, Eehoboam a deyrnasodd
arnynt hwy.

18 A'r brenin Eehoboam a anfon-

odd Hadoram, yr hwn oedd ar y
dreth, a meibion Israel a'i llabydd-

iasant ef â meini, fel y bu efe farw

:

ond y brenin Eehoboam a brysur-

odd i fyned ì'w gerbyd, i ffoi i Jeru-
salem.

19 Ac Israel a wrthryfelasant yn
erbynt Dafydd hyd y dydd hwn.

PENNOD XI.

APHAN ddaeth Eehoboam i Je-

rusalem, efe a gasglodd o holl d
Judah, ac o Benjamin, gantaphed-
war ugain mil o wr dewisol, cy-

mhwys i ryfel, i ymladd âg Israel,

ac i ddwyn drachefn y frenhiniaeth

i Eehoboam.
2 Ond gair yr Arglwydd a ddaeth

at Semaiah gr Duw, gan ddy-
wedyd,

3 Dywed wrth Eehoboam mab
Solomon brenin Judah, ac wrth

I

PEN. X. Adn. 1—19. A Rchoboam a aeth

i Sichem, ^'c.] Gwel yr holl bennod hon wedi

ei hegluro yn fanwl yn y sylwadau ar 1 Bren.

xii. 1—19.

PEN. XI. Adn. i—4. Aphan ddaethRe-
hohoam i Jerusalem, Scc.] Gwel ar 1 Bren.

xii. 21—24.



Yr offeiriaid yn cadarnliau 2 CRON. XI. teyrnas Juda.

holl Israel yn Judah a Benjamin,
gan ddywedyd,

4 Fel hyn y dywed yr Arglwydd,
Kac ewch i fyny, ac nac ymledd-
wch yn erbyn eich brodyr ; dy-
chwelwch bob un i'w d ei hun

:

canys trwyof fì y gwnaethpwyd y
peth hyn. A hwy a wrandawsant
ar eiriau yr Argíwydd, ac a ddy-
chwclasant, heb fyned yn erbyn Je-

roboam.
5 ^ A Eehoboam a drigodd yn

Jerusalem, ac a adeiladodd ddinas-

oedd cedyrn yn Judah.
6 AcefeaadeiladoddBethlehem,

ac Etam, a Thecoa,
7 A Bethsur, a Socho, ac Adulam,
8 A Gath, a Maresah, a Ziph,
9 Ac Adoraim, a Lachis, ac

Azecah,
10 A Sorah, ac Ajalon, aHebron,

y rhai oedd yn Judah. ac yn Benja-
min ; dinasoedd o gadernid.

11 Ac efe a gadarnhaodd yr am-
ddiffynfaoedd, ac a osododdflaenor-
iaid ynddynt hwy, a chellau bwyd,
ac olew, a gwin.

12 Ac yn mhob dinas y gosododd
efe darianau, a gwaewffyn, ac a'u

cadarnhaodd hwynt yn gadarn iawn.

Adn. 5—12, A Rehoboam a drigodd yn
Jerusaleni] Lle yr oedd eisteddle hoU fren-

hinoedd Juda ; ac a aäeüadodd ddinasoedd
cedyrn yn Juda—hyny yw, efe a'u hadgy-
weiriodd, a'u helaethodd, ac a'u cadarnhaodd
hwynt ; canys yr oedd y rhan fwyaf o honynt
wedì cael eu hadeiladn o'r blaen, fel y gwelwn
yn llyfr Josua, pen. x—xix. Yr oedd yn
anorenrheidiol iddo gadarnhau a diwallu ei

ddinasoedd rhag ymosodiadau gwr Israel ; ac

ni a gawn yn 1 Bren. xii. 25, ddarfod i Jero-

boam wneyd yr un peth.

Adn. 13. Ÿ rhai oedd yn holl Israel] Yn
mhlith y deg llwyth ag oeddyut dan lywodr-
aeth Jeroboam.
Adn. 14. Canys y Lefiaid a adatpsant eu

maesydd pentrefol a'u meddianf] Lle y gall-

asent fyw yn fras ar eu hetifeddiaeth eu Imn-
ain, Jos. xxi. 2, &c. ; ac a ddaethant i J'uda
ac i Jerusalem—gan fwrw eu hunain ar rag-
luniaeth Duw ac elusenau eu brodyr, er mwyn
bod yn agos at wasanaetli y cysegr, lle v gall-

ent gael mwynhau ordinhadau crefydd. Barn-
ent fod tylodi, yn íFordd dyledswydd, yn fwy
dewisol na chyfoeth yn ffordd pechod. Canys
Jerohoam aH feibion a'u bwriasai hwynt
ymaith ofodyn ofeiriaidi'r Arylwydd—nì
cbaent fyned i Jerusalem i weini yno yn eu
cylchoedd, nac addysgu y bobl raewn pethau
crefyddol ar hyd eu gwlad eu hunain chwaith ;

ac nid ymostyngent Lwythau i addoli y lloi

4 I

ac eiddo ef oedd Judah a Benja-
min.

13 ^ A'r offeiriaid a'r Lefiaid, y
rhai oedd yn holl Israel, a gyrchas-
ant ato ef o'u hoU derfynau.

14 Canys y Lefiaid a adawsant eu
maesydd pentrefol, a'u meddiant,
ac a ddaethant i Judah, ac i Jeru-
salem : canys Jeroboam a'i feibion

a'u bwriasai hwynt ymaith o fod yn
oífeiriaid i'r Arglwydd.

15 Ac efe a osododd iddo offeir-

iaid i'r uchelfeydd, ac i'r cythreul-
iaid, ac i'r lloi, a wnaethai efe.

16 Ac ar eu hol hwynt, o holl
Iwythau Israel, y rhai oedd yn
rhoddi eu calon i geisio Arglwydd
Dduw Israel, a ddaethant i Jeru-
salem, i aberthu i Arglwydd Dduw
eu tadau.

17 Felly hwy a gadarnhasant
frenhiniaeth Judah, ac a gryfhas-
ant Eehoboam mab Solomon, dros
dair blynedd : canys hwy a rodias-
ant yn ífordd Dafydd a Solomon
dair blynedd.

18 ^ A Rehoboam a gymerth Ma-
halath, merch Jerimoth mab Da-
fydd, yn wraig iddo, ac Abihail
merch Eliab mab Jesse ;

aur, eithr Uefarent yn erbyn yr eilunaddol-
iaeth hwnw ; ac am hyny ni chaent oífeiriadu.

Adn. 15. Acefe a osododd iddo offeiriaid i'r

uchelfeydd] O'r rhai gwaelaf o't bobl, v rhai
nid oeddynt o Iwyth Lefi, 1 ÌBren. xii. 31 ; ao
i'r cythreuliaid—y rhai y goddefai efe i rai

o'i bobl eu haddoli yno, yn hytrach na mvned
i Jeriisalem i addoli Duw. Ond gau fod y
gair seirim, a gyfieithir yma ' cythreuliaid,'

yn arwyddo hefyd * y blewogion,' tybia rhai
mai geifr a feddylir, y rhai a addolid vn vv
Aiíft ; a thybia ereill fod Baal ac eilundduw -

iau ereill yn cael eu g-alw yma yn gyt/neul-
iaid, mewn ftbrdd o ddirrayg arnynt : ewel ar
Lef xvii. 7. Ac i'r lloi—yn Dan a Bethel

:

gwel ar 1 Bren. xii. 29—33.

Adn. 16. Ac nr eu hol hioynt] Darfu i'p

holl Tsraeliaid duwiol, o bob Ilwyth, ddvlyn
siarapl yr oíFeiriaid a'r Lefiaid, a mvned i tràr-

trefu yn neu ger Jerusalem, er mwyn allor ac
addoliad y gwir Dduw.

Adn. 17. Fellii hwy a gadarnhasant frtì^^

hiniaeth Juda] Trwy ei Ìluosogi mewn cJoil-

iaid, a'i gwneyd yn twy galluoar i'w haniddi-
fFvn ei hun ; ac agryfhasaut Rehohoam mab
Solomon dros dair ì^lynedd—sef tra ^' ;- • >f

a hwythau vn rhodio yn ffbrdd dda Dafydd a
Solomon, heb wrthod cyfraith yr Arglwydd,
pen. xii. 1.

Adn. 18, 19. Mahalath merch Jerimofh
mab D&,fydJ\ Felly vr oeddynt l-'-" vn géfu-
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Gwragedd BeJiohoam. 2 CEON. XII. Sisac hrenhi yr Aifft.

19 A lii a ymddyg iddo ef feibion,

sef Jeus, a Samariah, a Zaliam.

20 Ac ar ei hol hi efe a gymerth
Maachah merch Absalom: a hi a

ymddyg iddo ef Abiah, ac Attai, a

Ziza, a Selomith.

21 A Rehoboam a garodd Maach-
ah merch Absalom yn fwy na'i holl

wragedd a'i ordderchadon : canys

deunaw o wragedd a gymerth efe,

a thriugain o ordderchadon : ac efe

a genhedlodd wyth ar hugain o

feibion, a thriugain o ferched.

22 A Eehoboam a osododd Abiah

mab Maachah yn ben, yn flaenor ar

ei frodyr ; cauys yr oedd yn eifryd

ei urddo ef yn frenin.

23 Ac efe a fu gall, ac a wasgar-

odd rai o'i feibion i hoU wledydd
Judah a Benjamin, i bob dinas

der a chyfnitber, trwy fod Dafydd yn daid i

Rehoboam a Mahalath, Ni ddarllenasom am
Jerimoth mab Dafydd o'r blaen : fe allai fod

dau enw iddo, neu ei fod yn fab i Dafydd o un

o'i ordderchwragedd. Àc Ahihaiì merch

Eliah mah Jesse—g&n fod Eliab yn frawd i

Dafydd, ac yn hynaf o'r brodyr, yr oedd hon

yn gyfnither i Solomon, ac yn fodrybi'wgr ;

ond gan y buasai hi felly ond odid yn rhy hen

i ymddwyn plant i Rehoboam, fel y dywedir

iddi wneyd, adn. 19, y mae yn debyg mai
yres i Eliab oedd hi, a chyfyrder i'w gr.
Gelwir rhai yn íynych yu feihion nen yn

ferchedì r,pannad ydynt mewn gwirionedd

ond yrion neu orwyrion i'r cyfryw, neu
ddisgynyddion pellach fyth oddiwrthynt.

Adn. 20. Maachah merch Absalom] Gwel
ar 1 Bren. xv. 2.

Adn. 2\.A Rehohoam a garodd Maachah
raerch Ahsalom yn fivy na'i^ holl wragedd\

Ond odid am ei bod yn rhagori mewn glendid,

hawddgarwch, a mwyneidd-dra ar y lleill oU ;

ac efe a garai ei fab o honi hi yn fwy na'i holi

feibion ereill : canys deunaw o loragedd a

qymerth efe—hcblaw triugain o ordderchadon.

Yn hyn efe a rodiai yn ffordd Solomon ei dad,

ond nid i'r un eithafion, 1 Bren. xi. .3.

Adn. 22. A Rehohoam a osododd Ahia
mah Maachah yn hen] Neu lywydd ar ei

frodyr ; ac yr oedd yn bwriadu hefyd ei gael

ef naiU ai i gyd-deyrnasu âg ef, nou ynte i gy-

meryd yr orscdd ar ci ol ef. Ymddengys mai
mawr serch y brenin at ei fam cf, a'i dylanwad

hitliau ar ei gr, oedd un achos o'r pleidgar-

wch hwn tuag at Abia, pan yr oedd ganddo

feibion hn nag ef, adn. 19.

Adn. 23. Ac efe afu gall, ac a wasgarodd
dfeihion, ^c.] Naill ai rhag iddynt, ar ol ei

farwolaetli ef, gyduno yn erbyn Abia ; neu

ynttì i fod yn gynorthwy i Abia yn crbyn ym-
osodiad eu gelynion ar y dinasoedd cedyrn

hyny, Luniaeth yn helaeth—darparodd idd-

vnt bob Uawnder o reidiau a moetiiau bywyd
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gadarn, ac a roddes iddynt hwy
luniaeth yn helaeth : ac efe a geis-

iodd luaws o wragedd.

PENNOD XII.

ÂO wedi i Rehoboam sicrhau y
frenhiniaeth, a'i chadarnhau,

efe a wrthododd gyfraith yr Ar-
glwydd, a holl Israel gydag ef.

2 Ac yn y bummed flwyddyn i'r

brenin Rehoboam, y daeth Sisac
brenin yr Aiffl i fyny yn erbyn Je-
rusalem, (o herwydd iddynt wrth-
ryfela yn erbyn yr Arglwydd,)

3 A mil a dau cant o gerbydau, a
thri ugeinmil o wr meirch ; ac nid
oedd nifer ar y bobl a ddaeth gydag
ef o'r Aiffl, sefj Lubiaid, y Succi-
aid, a'r Ethiopiaid.

fel meibion y bi'enin, trwy yr hyn y gallent

oroesi unrhyw warchaead, a mwynhau yr un
anrhydedd penadurol yn y dinasoedd hyny ag
a fwynhäai Abia yn Jerusalem, adn. 22. Ac
efe a geisiodd luaws o wragedd—fel yr ad-

roddwyd adn. 21, neu yn chwanegol at y rhai

hyny.

PEN. XII. Adn. 1. Ac loedi i Rehohoam
sicrhau y frenhiniaeth] Iddo ei hun, trwy
ymlyniad Juda a Benjamin yn íTyddlon wrtho,

a thrwy ddyfodiad llawer o'r deg llwyth ato ;

efe a wrihododdgyfraith yr Arglwydd—hyn
a fu yn niwedd y tair blynedd a grybwyllwyd
pen. xi. 17; a holl Israel gydag ef—sef ei

hoU bobl, hoU Juda, y rhai a elwir yma Israel,

am eu bod yn rhodio yn fîyrdd pechadurus y
deg Uwyth : gwel eu pechodau yn cael eu nodi,

1 Bren. xiv. 22—24. Tra yr oedd Rehoboam
yn meddwl fod ei orsedd mewn cyflwr ansicr,

efe a wnai ei ddyledswydd, fel y cai Dduw yn
gyfaiU iddo ; eithr wedi i'w frenhiniaeth gael

ei chadaruhau, efe a ymddygodd fel pe na bu-

asai raid iddo mwyach wrth grefydd, Fel hyn
' esmwythdra y rhai annghaU a'u Uadd, a

Uwyddiant y rhai ffol a'u dyfetha,' Diar. i.32.

Adn. 2. Ac yn y hummed flioyddyn i'r

hrenin Rehohoam] Yn mhen oddeutu dwy
flynedd ar ol iddo ef a'i bobl wi'thgilio

; y
daeth Sisac hrenin yr Aifft ifyny yn erbyn
Jerusálem—yn Uaw yr hwn y rhoddodd yr
Arglwydd ddinasoedd cedyrn Juda yn gosp

am eu pochodau.

Adn. 3. Ac nid oedd nifer ar y hohl a
ddaeth gydag ef o'r Aifft] Dywed Josephus
eu bod oddcutu 400,000 o wr traed, hei)law

1,200 o gerbydau, a 60,000 o wr meirch. Sef
y jAibiaid—mcddylir mai pobl lÀhya, gwlad
AfTricanaidd yn nghymydogaeth yr Aifft,

oedd y rhai hyn ; y Succiaid—y rhai a gyfan-

eddent mown ogofau ar fìn y môr cocii ; a'r

Ethiopiaid— trigoHon Ethiopia, neu wlad

Cus, du y deau i'r Aifft.



Ymosiyng'mä Behohoam. 2 CRON. XIT. Sisac yn dwyn y trysorau.

4 Ac efe a eimillodd y dinasoedd
cedyrn, y rhai oedcl yn Judah, ac a
ddaeth hyd Jerusalem.

5 ^ Yna Semaiah y proífwyd a
ddaeth at Rehoboam, a thywysog-
ion Judah, y rhai oedd wedi ym-
gasglu yn Jerusalem rhag ofn Sis-

ac, ac a ddywedodd wrthynt, Fel
hyn y dywed yr Arglwydd, Chwi
a'm gwrthodasoch i, am hyny myfi
a'ch gadewais chwi yn llaw Sisac.

6 Yna tywysogion Israel a'r

brenin a ymostyngasant ac a ddy-
wedasant, Cyfiawn yiv yrArglwydd.
7 A phan welodd yr Arglwydd

iddynt hwy ymostwng, daeth gair

yr Arglwydd at Semaiah, gan ddy-
wedyd, Hwy a ymostyngasant ; am
Tiyny ni ddyfethafhwynt, ond rhodd-
af iddynt ymwared ar fyrder ; ac
ni thywelltir fy llid yn erbyn Jeru-
salem trwy law Sisac.

8 Eto byddant yn weisioniddo eí,

fel yr adnabyddont fy ngwasanaeth
i, a gwasanaeth teyrnasoedd y
gwledydd.

9 Yna Sisac brenin yr Aifft a

Adn. 4. Ac efe a ennülodd y dinasoedd
cedyrnl Yn y rhai y gosodasai Ìiehoboain ei

feibion, pen. xi. 23.

Adn. 5. Yna Semaiahy profwyd] Yr hwn
a anfonesid i rybyddio gwÿr Juda rhag myned
i ymladd yn erbyn eu brodyr, pen. xi. 2—4

;

a ddaeth at Rehoboam a thywysogion Juda
—y rhai oeddynt wedi ymgasglu yn Jerusal-

em i ymgynghori pa beth a wnaent yn ngwyn-
eb ymosodiad Sisac. Anfonodd Duw y proíF-

wyd hwn atynt i bregethu edifeirwch iddynt,

gan ddatgan mai cosp arnynt am wrthod yr
Arglwydd oedd dyfodiad Sisac yn eu herbyn.
Adn. 6. Yna tyioysogion Israel a'r brenin

a ymostyngasant} Gan gyfaddef eu bai, a

chyfiawnder eu cerydd ; a gallwn feddwl idd-

ynt hefyd wisgo sachlian, ymprydio gerbron
Duw, a gweddio am faddeuant.

Adn. 7- Daeth gair yr Arglwydd at Se-
maiah] Yr hwn oedd i'w uraddodi ond odid
i'r brenin a'i dywysogion, fel y gwypent mai
yr Arglwydd oedd yn eu harbed am iddynt
ymostwng o'i flaen eí.

Adn. 8. Eto byddant yn weision iddo ef]
Er na ddyfethid hwynt trwy law Sisac, eto

byddai raid iddynt fod dan deyrnged iddo ef,

a'i gynorthwyo, os byddai achos, yn ei ryfel-

oedd; felyr adnabyddontfy ngwasanaeth i,

a gwasanaeth teyrnasoedd y gioledydd—fel

y gwypont, trwy brofiad, y gwahaniaeth rhwng
fy iau i ac iau brenin estronol ac eilunaddo]-
gar. Pa fwyaf y cydmherir gwasanaeth Duw
â gwasanaeth dynion, mwyaf rhesymol ac es-

mwyth yr ymddengys ; a" pha anhawsderau
bynag a fyddont ar fibrdd ufydd-dod, y mae

ddaeth i fyny yn erbyn Jerusalem,
ac a gymerth drysorau t yr Ar-
glwydd, a thrysorau t y brenin,

ac a'u dyg hwynt ymaith oll : dyg
ymaith hefyd y tarianau aur a
wnaethai Solomon.

10 A'r breninRehoboam a wnaeth
yn eu lle hwynt darianau pres, ac
a'urhoddodd Inoynt i gadw dan law
tywysogion gwr y gard, y rhai

oedd yn cadw drws t y brenin.

11 A phan elai y brenin i d yr
Arglwydd, gwr y gard a ddeuent
ac a'u cyrchent hwy, ac a'u dygent
drachefn i ystafell gwr y gard.

12 A phan ymostyngodd efe, llid

yr Arglwydd a ddychwelodd oddi-

wrtho ef, fel nas dinystriai yn holl-

ol ; ac yn Judah hefyd yr oedd pob
peth yn dda.

13 *![ Felly y brenin Rehoboam a
ymgryfhaodd yn Jerusalem, ac a
deyrnasodd : a mab un mlwydd a
deugain oeäd Rehoboam pan dde-

chreuodd efe deyrnasu, a dwy flyn-

edd ar bymtheg y teyrnasodd efe

yn Jerusalem, y ddinas a ddewis-

yn fil gwell tori trwyddjnt, na'n gosod eiu

hunain yn agored i gosp anufydd-dod. Y mae
gwasanaeth rhinwedd a chrefydd yn beríFaith

ryddid, a gwasanaeth pechod yn berffaith

gaethiwed.
Adn.9—11. Yna Sisac—agymerthdrysor-

au t yr Arglwydd, ^'c] Gwel ar 1 Bren.

xiv. 2G—28.

Adn. 12. Llidyr Arglwydda ddychwelodd
oddiicrtho] Yr hyu oedd amlwg oddiwrth

ymada\\iad byddin yr Aiílt h.eb wneyd dim
niwed iddo ef a'i bobl amgen na'u hyspeilio.

Ac yn Juda hefydyr oedd pob peth yn dda
—gall hynarwyddo, naill ai, (1) Erfodllawer

o lygredigaethau yn Juda, eto fod llawer o

ddaioni yno hefyd, y rhai nid oeddynt yn Is-

rael ; megys allor ac addoliad Duw, proíîwydi

a gweinidogion o osodiad dwyfol, ac amrai
ddynion duwiol, yr hyn oedd ya. rheswm chwa-
negol dros i Dduw eu harbed hwy. Neu,
(2) Er iddynt gael y golled hon, dechreuasant

ymadfer, ac adenniU rhyw radd o'u Uwyddiant
blaenorol. Yr oedd pethau yn myned yn
mlaen yn ddrirg yn Juda pan yr oedd eu
dinasoedd caerog yn cael eu cymeryd oddi-

arnynt ; ond ar ol iddynt edifarhau, newidiodd
agwedd pethau, ac yr oedd pob peth yn dda.

Adn. 13. Fel/y y brenin Rehoboam a ym-
gi'yfhaodd yn Jerusalem] Ar ol ymadamad
Sisac ; ac a deyrnasodd—am oddeutu 12
mlynedd wedi hyny : a mab un mhoydd a
deugain oedd Rehoboam pan ddechreuodd
efe deyrnasu—ac felly yr oedd cfe wedi ei eni

llwyddyn cyn i Solomon ei dad ddechreu
teyrnr,su: gwel ar 1 Bron. xiv. 21. Modd
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Bhyýel rhwng Alia 2 CEOìí. XIII. a Jeroloam,

asai yr Arglwydd i osod ei enw ef
ynddi, o holl Iwythau Israel : ac
enw ei fara oedd Naamah, Am-
monees.

14 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
ddrwg, canys ni pharotôdd efe ei

galon i geisio yr Arglwydd.
15 Am y gweithredoedd cyntaf a

diweddaf i Üehoboam, onid ydynt
hwy yn ysgrifenedig yn ngeiriau
Semaiah y proífwyd, ac Ido y gwel-
edydd, yn yr achau ? A hii rhyfel-
oedd rliimif) Rehoboam a Jeroboam
yn wastadol.

16 A Rehoboara a hunodd gyda'i
dadau, ac a gladdwyd yn ninas Da-
fydd ; ac Abiah ei fab a deyrnasodd
yn ei le ef.

PE™0D XIII.

ÀC yn y ddeunawfed flwyddyn i'r

brenin Jeroboara y dechreuodd
Abiah deyrnasu ar Judah.

2 Tair blynedd y teyrnasodd efe

bynag, tybia Houbigant nad oedd Rehoboam
uwchlaw IC mlwydd oed pan esgynodd i'r or-

sedd, a dyg lawer o resymau cryíion i brofi y
rhaid fod y rhif' 41 yn wallus. Ei fod yn ieu-

anc pan y gwnaed ef yn frenin, sydd debygol
oddiwrth pen. x. 8, 10, lle y mae yn ymgyng-
hori â'r ' gwr ieuainc y rhai a gynydclâsent
gydag ef.' lleblaw hyn, dywed Abia yn ei

araetli o flaen Jeroboam, pen. xiii. 7, fod Re-
hoboam, pan yr esgynodd i'r orsedd, yn f'ach-

gen gwan ei gaíon, ac am hyny nas gallai efe

wrtlisefyll meibion y fali, y rliai a anfonwyd
i'w erbyn efgan Jeroboam: ond diau nas gall

neb gael ei ystyried yn fachgen tyner-gaion,

holioi ddibroíiad, a'r a fyddo uwchlaw 41
miwydd oed.

Adn. 14. Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
ddnog\ Er i'r Arglwydd ei arbed ef, a'i fod

yn teyrnasu yn Jerusaíem, y ddinas a ddewis-
asai Jehofa i osod ei enw, ei addoliad, a'i bre-

senoldeb ynddi ; eto ni pharotôdd efe ei galon
i geisiO yr Argtwydd—liyny yw, er iddo ym-
oscwng ac ediiarhau am dro, gan broífesu y
wir grefydd a dylyn addoliad i>uw, er hyny
pfe H drodd yn fuan at ei bechodau blaenorol,

îiin nad oedd yn gywir addifrifol ynei weith-
redoedd, a bod ei galon heb fod yn uniawn
gyda Duw.

Adn. 15. Am y gweithredoedd cyntaf a
fliweddaf\ Y rhai a wnaeth Relioboam cynac
ar ol myned yn frenin ; onidydynt hwy yn
y.vjrifeneüiy—yn yr achau 'ì—sef yn Uyfrau

c onicl brenhinoedd Juda, y rhai a ysgrifen-

•wyd gan Semaiah ac ido. A bu rhyfetocdd
Tltwng Rehoboam—brenin Juda, a Jerohoam
—brenin israel, yn wastadot—yn ystod yr
iioU amser ag y bu Itehoboam yn tcyrnasu, hc

yn nyddiau ei fab arci ol ef.
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yn Jerusalem ; ac enw ei fam ef
oedd Michaiah, merch Uriel o Gi-
beah. Ac yi* oedd rhyfel rhwng
Abiah a Jeroboara.

3 Ac Abiah a gydiodd y rhyfel
â llu o ryfelwyr gryraus, se/pedwar
can rail o wr etholedig : a Jerobo-
am a luniaethodd y rhyfel yn ei er-

byn ef âg wyth can mil o wyr ethol-

edig, gryraus, nerthol.

4 ^ Ac Abiah a gyfododd ar fyn»

ydd Semaraim, yr hwn sydd yn
mynydd Ephraim, ac a ddywedodd,

Jeroboam, a holl Israei, gwran-
dewch íi

;

5 Oni ddylech chwi wybod roddi
o Arglwydd Dduw Israely frenhin-
iaeth i Dafyddar Israelyndragyw-
ydd, iddo ef ac i'w feibion, trwy
gy'fammod halen?

6 Eto Jeroboam mab Nebat, gwas
Solomon mab Dafydd, a gyfododd
ac a wrthryfelodd yn erbyn ei ar-

glwydd.

Adn. 16. ^ Eehoboam a hunodd gyda'i
dadaii] Gwel ar 1 Bren. xiv. 31.

PEN. XIII. Adn. ì. Ac yn y ddeunawfed
flwyddyn] Gwel ar 1 Bren. xv. 1 ; y dechreu-

odd Abia deyrnasu—yr hwn a enwir Abiam
yn Ilyfr y Brenhinoedd.

Adn. 2. Ac enw eifam ef oedd Michaiah
merch Uriel] Yn pen. xi. 20, gelwir hi ' Ma-
achah merch Absalom :' gwel ar 1 Bren. xv. 2.

Ond dyry y Targum y rlieswm hwn am y
gwahaniaeth :

' Trwy ei bod yn wraig enwog,
newidiwyd ei henw i Michaiah, yr hwn sydd
enw rhagoracli ; a galwyd ei thad yn Uriel o

Gibeah, fel na chofid enw Absalom.'
Adn. 3. Ac Abia a gydiodd y rhyfel]

Trwy fod ganddo yn ddiauiau awdurdododdi-
wrth Dduw i wrthsefyll Jeroboam. Fedwar
canmii o tur etholedig—arferai yr Hebreaid

y pryd hyny gynull eu holl bobl rhwng 20 a

50 mlwydd oed i"r niaes. A Jeroboam a
luniaethodd—neu a arweiniodd yn arfog yn
erbyn gwÿr Abia, wyth can mil o wr ethol-

edig—gynifer ddwywaith ag oedd gan Abia,

trwy fod deg Ilwytli gan Jeroboam i godi ei

filwyr o'u j)litl) : gwel ar adn. 17-

Adn. 4. Ac Abia a gyfododd ar fynydd
Semaraim] Jjle y clywid ei leferydd ef gan
Jeroboam a rhan o'i fyddin, y rhai yr ym-
ddengys eu bod yn y dyftryn wrth drocd y
mynydd liwnw. Yr oedd Abia yn dymuno
cael ymddyddan âg ef cyn dcchreu ymladd, i

odryth a allent hwy drefnu pethau heb oUwng
gwaed.

Adn. 5. Oni ddylech chwi icybod] Nis
gallent lai na'i wybod ; ond mynai Abia idd-

ynt ei addcf, a'i ystyried yn ddyladwy ; roddi

Arglwydd Dduw Israel y firnhiniarfh i
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7 Ac oíer-ddyuion, sef meibion

y fall, a ymgasglasant ato ef, ac a

ymgadarnliasant yn erbyn Reho-
boam mab Solomon, pan oedd Re-
lioboam yn facligen, ac yn wan ei

galon, ac ni allai ymgadarnhau i'w

herbyn hwynt.
8 Ac yn awr yr ydych yn meddwl

ymgadarnhau yn erbyn brenhin-

iaeth yr Arglwydd, yr hon sydd yn
Uaw meibion Dafydd ; ac yr ydych

yn dyrfa fawr, a chyda chwi y mae
y lloi anr a wnaeth Jeroboam yn
dduwiau i chwi.

9 Oni yrasoch ymaith offeiriaid

yr Arglwydd, meibion Aaron, a'r

Lefìaid ? ac oni wnaethoch i chwi
offeiriaid fel pobl y gwledydd er-

eÁll? pwy bynag sydd yn dyfod i'w

gysegru â bustach ieuanc ac â saiíh

o hyrddod, himiiü sydd yn offeiriad

i'r rhai nid ydynt dduwiau,
10 Ninau, r Arglwydd yiv ein

Duw ni, acnis gwrthodasom ef ; a'r

offeiriaid y rhai sydd yn gwasan-
aethu yr Arglwydd yw meibion
Aaron, a'r Lefiaid sydd yn eu gor-

chwyl.
11 Ac y maent liwy yn llosgi i'r

Arglwyddboeth'Offrymau bob bore

a phob hwyr, ac arogldarth peraidd;

ac yn cadw trefn y bara gosod ar y
bwrdd pur, a'r canwyllbren aur a'i

lampau, i losgi bob prydnawn:
canys yr ydym ni yn cadw gor-

uchwyliaeth yr Arglwydd einDuw;
ond chwi a'i gwrthodasoch ef.

12 Ac wele, Duw sydd ben gyda

Dafydd—ac i'w had yn dragywydd, heb dynu

y t'renhiniaeth oddiwrth ei feibion ef i'w

rhoddi i deulu arall ; trwy gyfammod halen
•—neu gyfammod tragwyddol. Ond gan y
byddent gynt yn cadarnhau cyfammod trwy

aberth, Ue yr offrymid halen gyda'r aberth i

ddynodi ei barhad, gall ' cyfammod halen' fod

yn arwyddo yma gyfammod wedi ei gadarn-

hau trwy aberth : gwel ar Lef. ii. 13, Num.
xviii. 19.

Adn. 6. Gwas Solomon] Yr hyn a gry-

bwj'lla efe o ddirmyg arno, neu i ddangos ei

ryfyg yn fwy wrth wrthryfela yn erbyn ei ar-

glwydd a'i gyfiawn frenin.

Adn. 7. Àc ofer-ddynion, sef meibion y
faU] Dynion ditfrwyth, ac amddifad o bob

daioni, neu rai wedi ymysgwyd oddiwrth yr

iau a'r ufydd-dod ag oedd ddyledus arnynt i

Dduw a'u brenin: gwel ar Deut. xiii. 13; a
ymgadarnhasant yn erbyn Rehoboam— ì

wrthod ei lywodraeth ef, a gosod Jeroboam
wrthryfelgar yn frenin ar ddeg o Iwythau Is-

rael ; pan oedd Rehoboam ynfachgen—gwel
ar pen. xii. 13; ac yn wan eigalon—newydd
fyned i'r orsedd, ac heb gael nemawr o brotìad

milwraidd.
Adn. 8. Ac yn awr yr ydych yn meddwl

ymgadarnhau yn erbyn brenhiniaeth yr Ar-
glwydd] Sef brenhiniaeth Juda, yr hon ni

osodwyd i fyny gan ofer-ddynion, er cyraedd
eu huchelgais eu hunain, fel yr eiddoch chwi,

ond a sefydlwyd ac a gadarnliawyd gan Dduw
ei hun yn nheulu Dafydd. Yma gwelwn mai
Jeroboam oedd yr ymosodwr, ac nad oedd
Abia ddim ond amddiífyn ei frenhiniaeth yn
y rhyfel bresenol. Ac yr ydych yn dyrfa
fawr—ddau cymaint a byddin Abia, adn. 3 ;

a chyda chwi y mae y lloi aur a wnaeth Je-

roboam yn dduwiau i chwi—efe a ddywedai
hyn i wawdio eu duwiau íoígioaith Jeroboam,
ac i wawdio eu hymddiriediad hwythau yn y
fath dduwiau.
Adn. 9. Oni yrasoch ymaith offeiriaid yr

Arglwydd] Sef meibion Aaron, y rhai yn
«nig a benodasai Duw i weini mewn pethau

santaidd? ac oni umaethochi chwi offeiriaid

felpobl y gwledydd ereill—sef rbywrai o blitb

y bobl ýn gyffredinol, fel yr arferai y cenhedl-

oedd wneyd wrth godi offeiriaid, ac nid o

Iwyth neiUduol, fel yr oedd Duw wedi trefna

i'w offeiriaid ef fod ? Ficy bynag sydd yrì

dyfod i'îo gysegru â busiach ieuanc ac â
saith hyrddod—yr hyn oedd bump o hyrdd-

od yn fwy nag a orchymynasai yr Arglwydd
i'w offeiriaid ef, Exod. xxix. 1 ; hwmo sydd
yn ofeiriad—cysegrir hwnw yn y fan yn
offeiriad, er na byddo un cymhwysder arall

ynddo; i'r rhai nid ydynt dduwiau—eithr

talpiau o aur ar lun dau lo ! Eithr wedi y
cwbl, y math hwnw o offeiriaid oedd addasaf

bawb i weini i'r fath dduwiau ; canys beth a

allai fodyn fwy cyfaddas i dduwiau y rhai nad
oeddynt dduwiau, nag ofteiriaid y rhai nad
oeddynt offeiriaid ?

Adn. 10. Ninau] Sef Abia brenin Juda, a'i

ddeiliaid ; yr Arghoydd yw ein Duw ni—
sef Jehofa, yr hwn a wnaeth nef a daear, ac

nid lloi difyyd : a'r offeiriaid y rhai sydd
yn gwasanaeihu yr Aglrwydd—trwy aberthu

ac arogldarthu iddo, yio meibion Aaron—

y

rhai a neiUduwyd ganDduw ei hun i'r gwaith ;

a'r Lefiaid sydd yn eu gorchioyl—yn eu cy
northwyo ac yn eu gwasanaethu yn eu gor-

chwylion santaidd.

Ádn. 11. Ac y maent hwy yn llosgi i'r Ar-
glwydd boeth-orymaiî] Sef y ddau oen, y
rhai a offrymid bob bore a hvA yr yn wastadoî,

Exod. xxix. 38—42 ; ac arogldarth peraidd
—i wrthweithio drygsawr yr aberthau a'rlamp-

au, Exod. XXX. 7,8; ac yn cadw trefny bara
gosod—gan gymeryd ymaith yr hen fara oddi-

ar y bwrdd o aur pur, a gosod y newydd yn ei

le bob sabboth, Lef. xxiv. 5—8 ; a'r camoyll-

bren aur a'i lampau i losgi bob prydnawn—
gwel ar Exod. xxvii. 20, 21 : canys yr ydym
ni yn cadw goricchioyliaeth yr Arglwydd—
gan wneuthur pob peth yn ei addoliad a'i was-

anaeth fel y gorchymynodd efe i ni; ondchwi
a'igwrthodasoch ef—a'i holl wasanaeth, gan

addoli lloi yn ei le ef.
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ni a'i oíFeiriaid ef âg udgyra son-
iarus i udganu yn eich erbyn cliwi.

feibion Israel, nac ymleddwch yn
erbyn Arglwj'dd Dduw eich tadau

;

canys ni Iwyddwch chwi.
l'ò ^[ Ond Jeroboam a barodd

osod cynllwyn o amgylch, a dyfod
o'u hol hwynt: felly yr oeddynt
hwy o fiaen Judah, a'r cynllwyn o'r

tu ol iddynt.

14 A Judah a edrychodd yn ol,

ac wele ryfel iddynt yn mlaen ac yn
ol ; a hwy a waeddasant ar yr Ar-
glwydd, a'r oífeiriaid a leisiasant

mewn udgyrn.
15 A gwr Judah a íioeddiasant

:

a phan waeddodd gwr Judah, Duw

Adn. 12. Ac toele, Duw syddben gyda ní\

Efe yw Cadben mawr ein byddin ni yn y
frwydr hon ; aH ojfeiriaid ef âfj udgyrn son-

iarus i udganu yn eich erbyn chwi—yn dyst-

iolaeth yn eich erbyn chwi, ac yn sicrwydd i

ninau y coflêir ni gerbron yr Arglwydd ein

Duw yn nydd y frwydr, ac yr achubir ni rhag
ein gelynion : gwel Num. x. 9, lle y mae yr

arwydd cysegredig hwn yn cael ei egluro felly.

Ofeibion Israel—hiliogaeth Abraham, Isaac,

a Jacob, fel ninau ; nac ymleddwch yn erbyn
Arglioydd Dduw eich tadau—yr hyn fyddai

yn fradwriaeth ac yn anniolchgarwch o'r math
gwaethaf; canys ni Iwyddwch chwi—yn er-

byn hollalluogrwydd l)uw, yr hwn sydd o'n

plaid ni. Fel hyn y terfynai Abia ei araeth,

gan roddi iddynt rybydd têg; ond nid ym-
ddengys i Jeroboam wneyd un atebiad.

Adn. 13. Ond Jeroboam a barodd osod
cynllwyn] Tra yr oedd Abia yn traddodi yr

araeth uchod ar ben y mynydd, danfonodd Je-

roboam yn Uechwraidd ran o'i fyddin tu ol

i fyddin Abia yr ochr arall i'r mynydd : ac

felly yr oedd hanner byddin Jeroboam o flaen

gwr Juda, yn barod i ymladd â hwynt yno

;

a'r hanner arall yn cynlìwyn o'r tu ol iddynt,

yn barod i syrthio arnynt o'r tu cefn, neu i'w

gwynebu os fí"öent hwy yn ol. Yr oedd yn
hawdd i Jeroboam ranu ei fyddin, trwy fod un
hanner iddi yn gymaint a holl fyddin Abia,

adn. 3.

Adn. 14. A Juda a edrychoddyn ol] Pryd

y canfyddasant eu bod wcdi eu hamgylchu
gan wr Jeroboam, yr hyn a barodd ddychryn

mawr iddynt ; a hwy a waeddasant ar yr
Arglwydd—am gymíiorth yn erbyn eu gelyn-

ion. Y mae yn gysur annhraetliol i ni feddwl,

nas gall un gelyn, trwy unrhyw ystryw neu

gynllwyn, dori ymaith ein cymundeb â'r nef,

Er fod gwr Juda wedi eu cau i mcwn o bob

tu, yr oedd eu íl'ordd i'r nef yn agored. Gallwn

obeithio iddynt waeddi ar yr Arglwydd cyn

cychwyn i'r rhyfel ; eithr parodd y cyfyngder

ag yr oeddynt ynddo iddynt adnewyddu eu

gweddiau, a Ilefain gyda mwy o daerincb.

üall achos da, ac un a fwriedid i fuddugol-

iaothu, gael ei gau i fvny racwn dyryswcu a
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a darawodd Jeroboam, a holl Is-

rael, o flaen Abiah a Judah.
16 A meibion Israel a ffoisant o

flaen Judah : a Duw a'u rhoddodd
hwynt i'w llaw hwynt.

17 Ac Abiah a'i bobl a'u taraw-
sant hwy â lladdfa fawr : a syrth-

iodd yn archolledig o Israel bum
can mil o wr etholedig.

18 Felly y darostyngwyd meib-
ion Israel y pryd hwnw ; a meibion
Judah a orfuant, o herwydd idd-
ynt bwyso ar Arglwydd Dduw eu
tadau.

19 Ac Abiah a erlidiodd ar ol Je-
roboam, ac a ddyg oddiarno ef ddi-

nasoedd, Bethel a'iphentrefi, a Je-

thywyllwch ; canys y mae Duw yn fynych yn
dwyn ei bobl i gyfyngderau, i ddysgu iddynt
lefain yn daerach arno ef.

Adn. \b. A gwr Juda a fioeddiasant]

Nid yn unig i ddychrynu eu gelynion, a gwr-

oli meddyliau eu milwyr eu hunain, ond
mewn hyder am fuddugoliaeth, trwy fod yr
offeiriaid yn eu calonogi wrth leisio yn yr ud-

gyrn, gan roddi iddynt felly sicrwydd o bre-

senoldeb Duw yn eu plith, adn. 12. A phan
waeddodd gwr Juda—canys at lef gweddi
hwy a chwanegasant floedd fíydd, ac felly

daethant allan yn fwy na choncwerwyr ; Duw
a darawodd Jeroboam a holl Israel—à dy-

chryn goruwchnaturiol, fel y fí"oisant oll ymaith
heb gynyg ymladd.
Adn. 16. A Dmo a'u rhoddodd hwynt i'w

llaw hivy] I'w dal a'u Uadd wrth y miloedd.

Wrth feddwl eu bod yn ddau am un i w^r
Juda, y mae yn eglur mai yr Arglwydd a fyn-

ai fel hyn geryddu eilunaddoliaeth Israel, ac

arddel t Daíydd.
Adn. 17. A syrthiodd yn archolledig o Js-

rael bum can mil] Ymddengys mai dyma y
lladdfa fwyaf a wnaed erioed mewn un frwydr,

a hyny yn mhlith un blaid. Yn yr hoU Feibl-

au Hebreig argraffediy, ceir y rhifedi yma,
ac yn adn. 3, fel y maent yn y testyn ; ac

felly y ceir hwynt hefyd yn y Lxx, a chau

Josephus : ond iuewn rhai ysgrifi,yfrau Heb-
reig, yn gystal a chyfieithiadau, dywedir mai
rhif byddin Abia oedd 40,000, a rhif byddin

Jeroboam 80,000, a rhif Iladdedigion Israel

50,000.

Adn. 18. Felly y darostyngwyd meibion

Israel y pryd hnw] Er na ddygwyd hwynt

dan Iyodraeth t Dafydd ; a meibion Jiida

a orfuant—er fod moibion Ìsraol yn ddau am
un íddynt; o herwydd iddynt bwyso ar Ar-
glwydd Dduio eu tadau—ac nid ymddiried

mown braich o gnawd, Ilai o lawor mewn lloi

moirwon, fel y gwnai cu gwilhwynebwyr.

Adn. 19. Ac Abia a erlidiodd ar ol Jero-

boam] Fcl yr oedd ofo yn fl'oi ; ac a ddyg
oddiarno ej ddinasoedd—sef tair o brif ddi-

nasoodd Isracl a'u pentrofi, y rhai a adferwyd

i Jeroboam wedi hyn, fel yr ymddongya oddi-
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sanah a'i phentrefi, ac Ephraim a'i

phentrefi.

20 Ac ni chafodd Jeroboam nerth
mwyach yn nyddiau Abiah : ond yr
Arglwydd a'i tarawodd ef, fel y bu
efe farw.

21
"If
Ond Abiah a yragryfhaodd,

ac a gymerth iddo bedair ar ddeg o

wragedd, ac a genhcdlodd ddau fab

ar hugain, ac un ar bymtheg o

ferched.
22 A'r rhan arall o hanes Abiah,

a'i ffyrdd ef, a'i eiriau, y maent yn
ysgrifenedig yn Uyfr y proffwyd
Ido.

PENNOD XIV.

FELLY Abiah a hunodd gyda'i

dadau, a chladdasant ef yn ninas

Dafydd ; ac Asa ei fab a deyrnas-

odd yn ei le ef. Yn ei ddyddiau
ef y cafodd y wlad lonydd ddeng
mlynedd.

2 Ac Asa a wnaeth yr hyn oedd
dda ac uniawn yn ngolwg yr Ar-
glwydd ei Dduw.

3 Canys efe a fwriodd ymaith

wTth yr hanesiaeth. Y mae yn hynod na chy-

merodd Abia y Uo aur pan y syrthiodd Bethel

i'w ddwylaw ef ; ond dichon fod brenin Tsrael

wedi symud hwnw oddiyno yn flaenorol, i'r

dyben i'w ddiogelu.

Adn. 20. Ac ni chafodd Jerohoam nerth
mwyach yn nyddiau Áhia\ I ddwyn byddin
i'r maes i ymladd âg ef ; ond yr Arglwydd
aH tarawodd eý—â blinder a dychryn medd-
wl, neu â rhyw glefyd araf a phoenus fel eìddo
Jehoram, pen. xxi. 19 ; fel y hu efefarw—
nid yn ebrwydd; canys efe a fu byw ar ol

Abia oddeutu dwy flynedd. Ond tybia rhai

mai am Äbia, ac nid jerohoam, y dywedir i'r

Arglwj'dd ei daraw fel y bu efe farw.

A.dn. 21. Ond Ahia a ymgryfhaodd, Sçc.']

Cyfeiria hyn yn benaf nid at yr amser ar ol y
fuddugoliaeth uchod, canys efe a fu farw yn
fuan wedi hyny, yn y drydedd flwyddyn o'i

deymasiad, adn. 2. Y mae yn débyg iddo
gael y rhan fwyaf o'r gwragedd a'r plant hyn
cyn y frwydr u«hod, os nid cyn myned yn
frenin.

Adn. 22. A'r rhan arall o hanes Ahia]
Cyn ac wedi ei goroni ; a'i ffyrdd—eì ddull
cyff"redin © fyw;j aH eiriau—canys yr oedd
efe yn ymadroddwr ffraeth, fel y dengys ei

araeth uchod, adn. 4—12; y maent yn ys-
grifenedig yn llyfr y proffwyd Ido— Heb.
"•herríidrash^ yn oi eshoniad ef, yr hwn sydd
erbyn hyn wedi ei golli.

PEN. XIV. Adn. 1. Felly Ahia a hunodd
gyda'idadau] Gwelar 1 Bren. xv. 8, &c. ; ac

allorau y dicwiau dyeithr, a'r uch-
elfeydd, ac a ddryliiodd y delwau,
ac a dorodd y llwyni

:

4 Ac a orchymynodd i Judah
geisio Arglwydd Dduw eu tadau,
a gwneuthur y gyfraith a'r gorchy-
myn.

5 Ac efe a fwriodd ymaith o holl
ddinasoedd Judah yr uchelfeydd a'r

delwau : a chafodd y frenhiniaeth
lonydd o'i flaen ef.

6 % Ag efe a adeiladodd ddinas-
oedd cedyrn yn Judah, o herwydd
bod y wlad yn cael llonydd, ac nad
oedd rhyfel yn ei erbyn ef yn y
blynyddoedd hyny ; oblegid yr Ar-
glwydd a roddasai íonyddwch iddo.

7 Am hyny efe a ddywedodd
wrth Judah, Adeiladwn y dinas-
oedd hyn, ac amgylchwn hvjynt â
mur, á thyrau, â drysau, ac á bar-
au, tra fyddo y wlad o'n blaen ni

;

o herwydd i ni geisio yr Arglwydd
ein Duw, ni a'i ceisiasom, ac efe a
roddodd lonyddwch i ni o amgylch.
Felly hwy a adeiladasant, ac a
Iwyddasant.

8 Ac yr oedd gan Asa lu o lur

Asa ei fah a deyrnasodd yn ei le ef—ya yr
ugeinfed flwyddyn i Jeroboam brenin ísraêl,

ddwy flynedd cyn marw y brenin hwnw. Yn
ei ddyddiau ef y cafodd y lolad lonydd
ddeng mlynedd—sef o'r 5ed flwyddyn hyd y
15fed i Asa, fel y tybia Calmet.
Adn. 2—5. Ac Asa a wnaeth yr hyn oedd

dda ac uniawn, ^c.] Trwy fwrw ymaith yr
uchelfeydd a wnaed i eilunaddoliaeth, adn.. 3,
er na fwriodd efe ymaith yr uchelfeydd a
wnaed i aherthu i'r Arglwydd, cyn adêiladn

y deml, adn. 5 : gwel ar 1 Bren. xv. 14. Br
nad oedd gan Abia fawr o grefydd ei hun, eto
efe a fu yn offeryn i barotoi y ffordd i un a
feddai lawer : canys oni buasai i Abia wneyd
yr hyn a wnaeth i lonyddu y wlad, ni allasai

Asa wneyd yr hyn a wnaeth i'w diwpgio hi.

Adn. 6. Ac efe a adeiladodd ddinasoedd
cedyrn] I gadw ei diriogaethau rhag rhuthr-
iadau ei elynion, ac i gryfhau terfynau ei
wlad, adn. 7-

Adn. 7. Tra fyddo y wlad o'n hlaen ni]
Hyny yw, yn eu meddiant, ac heb eu haflon-
yddu gan ymosodiadau eu gelynion. her-
wydd i ni geisio yr Arglwydd ein Duw—
trwy sefydlu gwir addoliad Duw, bwrw ymaith
eilunaddoliaeth, ac ymgadw yn fanwl at was-
anaeth y cysegr, a cheisio ei fèndith a'i nawdd
ef yn mhob peth ; efe a roddodd lonyddwch i

ni amgylch—heb i Israel o du y gogledd,
na'r cenhedloedd o du y deau, y dwrain, na'r
gorllewin, ruthro arnynt yn ystod ydeg mlyn-
edd uchod.

Adn. 8. Ac yr oeddgan Asa lu o wýr yn
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yn dwyn tarianau a gwaewffyn, o

Judah tri chan mil, ac o Benjamin
dau cant a phedwar ugain mil yn
dwyn tarianau, ac yn tynu bwa : y
rhai hyn oll oedd wr grymus.

9 ^ A Zerah yr Ethiopiad a

ddaeth allan yn eu herbyn hwynt,
â llu o fil o filoedd, ac â thri chant

o gerbydau ; ac a ddaeth hyd Ma-
resah.

10 Yna Asa a aeth allan yn ei

erbyn ef, a hwy a luniaethasaüt ry-

fel yn nyffryn Sephathah wrth
Maresah.

11 Ac Asa a waeddodd ar yr Ar-
glwydd ei Dduw, ac a ddywedodd,
O Arglwydd, nid yiu ddini i ti gy-
northwyo, pa un bynag ai gyda
llawer, ai gyda'r rhai nid oes gan-

ddynt gryfder : cynorthwya di ni,

O Arglwydd ein Duw ; canys pwyso

dwyn tarianau a gwaewffyn] Er fod y wlad
yn cael Uonydd, eto yr oedd Asa yn cadw
byddin aríbíî o amddiíFynwyr, y rliai oeddynt

yn rymus o goríf, ac yn wrol eu meddwl ; a

dyna un rlieswm, dan Dduw, paliam y caent

lonyddwch. Gellid meddwl íod milwyr Asa
rywbeth yn debyg i'n rhych-filwyr ni, y rhai,

tra yu dylyn eu gorchwylion eu hunain fel

gwladwyr, sydd ar yr un pryd yn barod fel

milwyr i amddiíFyn eu brenhines a'u gwlad :

a hir y parhao eu harswyd ar holl elynion

Lloegr, nes ennill i ni, dan Dduw, lonyddwch
amgylch.
Adiî. 9, 10. A Zerah yr Ethiopiad a

ddaetìt aliun yn eu herbyn] Gyda byddin gy-

mysg Ethiopiaid neu ' Arabiaid,' a Libyaid

neu Lubiaid, pen. xvi. 8, yn cyraedd ifdo fd-

oeddy ac â thri chant o gerhydau—sef cerbyd-

au ríiyfel. Dywed yr luddewon fod 900,000

wr traed, a 100,000 o wr meirch, heblaw

y rhyfelwyr ag oeddynt yn perthyn i'r cerbyd-

au, gan Zerah yn yr ymgyrch hwn ; ac yr oedd

hyny bron gymaint arall a byddin Asa, yr

hon oodd 580^000. Ac a ddueth Iiyd Maresah
—dinas yn llwyth Juda, oddeutu 18 miUdir

i'r deau-orllewin o Jerusalem.

Adn. M. Ac Asa a waeddodd ar yr Ar-

glwydd ei Dduw] Gallai ef, yr hwn a geisiodd

Ddùw yn amser heddwch a Uwyddiant, alw

arno gyda hyfdra santaidd yn nydd trallod, a'i

arddelwi fol'ei Dduw ef. Àrglwydd, nid

yw ddim i ti gynorthwyo, ^c.—gíín dy fod

'yn noLLALLUoa, galli bcri i'r gwan orchfygu

y cadarn, ac i'r ychydig gael y fuddugoliaeth

ar y llawer. Cynoriìiwya di ni, O Arglwydd
ein JJuw—yr hwn wyt ein Duw cyfammodol

;

canys pwyso yr ydym ni arnat ti—ac nid

ymddiricd yn èin nerth a'n medrusrwydd ein

hunain ; acyn dy enw diy daethom yn erhyn

y dorf hon—mewn íTydd ynot, ac er amddi-

fTyniad i'th anrhydecíd, dy wasanacth, a'th

bobl. ü Arglicy'dd, ein Duw ni ydwyt ti—
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yr ydym ni arnat ti, ac yn dy enw
di y daethom yn erbyn y dorf hon :

Arglwydd, ein Duw ni ydivyt tì,

na orfydded dyn i'th erbyn.
12 Felly yr Arglwydd a daraw-

odd yr Ethiopiaid o flaen Asa, ac o
flaen Judah : a'r Ethiopiaid a ffois-

ant.

13 Ac Asa a'r bobl oedd gydag ef
a'u herlidiasant hwy hyd Gerar : a
syrthiodd yr Ethiopiaid fel na all-

ent ymadgryfhau ; canys drylliesid

hwynt o flaen yr Arglwydd, ac o
flaen ei lu ef ; a hwy a ddygasant
ymaith anrhaith fawr iawn.

14 A tharawsant yr holl ddinas-
oedd o amgylch Gerar ; canys yr
oedd dychryn yr Arglwydd arnynt
hwy : a hwy a anrheithiasant f
holl ddinasoedd ; canys anrhaith
fawr oedd ynddynt.

efe a ddywedasai hyn o'r blaen ; ond yma y
mae ei íFydd ef fel yn adnewyddu ei gafael.

Na orfydded dyn i'th erhyn—Heb. enosh^
' dyn marwol.' üs Uwydda efe yn ein herbyn
ni, dywedir iddo Iwyddo yn dy erbyn dithau,

yr hwn wyt Dduw mewn cyfammod â ni, ac

yn yr hwn yr ydym yn gobeithio. Er dy an-

rhydedd dy hun, dangos i'r byd mor analluog

yw dyn marwol i wrthsefyll y Duw byw.
Adn. 12. Felly yr Arglwydd] Mewn ateb-

iad i'r weddi daer uchod ; a darawodd yr
Ethiopiaid.—â dychryn goruwchnaturiol, fel

y ífoisant oll ymaith o flaen Asa a'i wr, heb
gynyg ymladd ond odid mwy na gwr Jero-

boam yn amser Abia, pen. xiii. 15.

Adn. 13. Ac Asa, a'r hobl oedd gydag ef, a'u

herlidiasanthwy hydGerar] Dinas oddeutu 22
milldir i'r deau-orllewin o Maresah, yn perth-

yn i'r Philistiaid, y rhai ond odid a ddaethant

allan i gynorthwyo yr Ethiopiaid. DrylUesid
hwynt flaen yr A rglwydd—â Iladdfa fawr,

fel nad allent gael dynien i lenwi eu rhencau

i wnevd ail ymosodiad ; ac o fiaen ei lu ef—
sef flaen gwr Juda, y rhai a elwir yma yn
' llu Duw,' am iddo ef eu harddel y waith hon
fel ei bobl. Ond tybia rhai mai vr angylion

afeddylir, y rhai a ddryllient yrEthiopiaid ar

y pryd. A hwy a ddygnsant ymaith anrìiaith

fawr iawn—oddiar y Iladdedigion, ac o wer-

syll y gelynion.

Adn. 14. A tharawsant yr holl ddinasoedd
o amgylch (Jerar] Y rhai a bcrthynent i'r

Philistiaid, am iddynt gynorthwyo Zerah yn

y rhyfel hon, a llochesu gweddiU ei fyddin ef

;

canys yr oedd dychryn yr Arglwydd arnynt
hw—iel na feiddiai y trigolion gynyg gwrth-

sefyll Asa a'i wr ; a hwy a anrheilhiasant

yr holl ddinasoedd—o bob peth gwerthfawr

ag ydoodd ynddynt, o'r rhai yr oedd llawer

iawn.

Adn. 15. Lluestai yr anifeiliaid hefyd a

darawsaní hwy] Neù 'bobyll y bugciliaid,*

f



P)'offwyäoliaeth 2 CROlSr. XV. Azarìah.

15 Lluestai yr anifeiliaid hefyd a
darawsant liwy, ac a gaethgludas-
ant lawer o ddefaid a chamelo.d, ac
a ddychwelasant i Jerusalem.

PENNOD XY.

AO Ysbryd Duw a ddaeth ar Az-
ariah mab Oded.

2 Ac efe a aeth allan oflaenAsa,
äc a ddywedodd wrtho, O Asa, a
holl Judah, a Benjamin, gwran-
dewch fi ; Yr Arglwydd sydd gyda
chwi, tra fyddoch gydag ef ; ac os

ceisiwch ef, chwi a'i cewch ef : ond
os gwrthodwch chwi ef, yntau a'ch
gwrthyd chwithau.

3 Dyddiau lawer y hu Israel heb

y rhai a ddarparent ddefaid yn ymborth i'r

fyddin, a chamelod i gludo eii celfi ; ac wedi
lladd y dynion, dychwelasant i Jerusalem
gyda Ùawer o'r anifeiliaid hyny yn anrhaith,

ac i gludo eu hanrhaith.

PEN. XV. Adn. 1. Ac Yshryd Duw a
ddaeth ar Azariah] I ddysgu iddo pa beth

i'w ddywedyd, ac i'w alluogi i'w ddywedyd
gyáa mwy o hyfdra ; mab Oded—yn adn. 8,

priodolir y brofFwydoliaeth i Oded. ei hun.

Tybia rhai fod Oded hefyd yn broffwyd, ac

iddo gadamhau proffwydoliaeth ei fab ; a thyb-

ia ereill fod Azariah yn cael ei alw Oded yn
gystal a'i dad.

Adn. 2. Ac efe a aeth o flaen Asa\ Yr hwn
oedd yn awr yn dychwelyd yn fuddugol gyda' i

fyddin o'r rhyfel â'r Ethiopiaid. Äsa, a
holl Juda a Benjamin, gwrandewch fi—nid
aeth efe allan i'w llon-gyfarch hwy ar eu
llwyddiant^ eithr i'w hannog ateu dyledswydd,
yr hyn yw gwaith priodol gweinidogion Duw,
liyd yn nod o flaen brenhinoedd a phendefig-

ion. Yr Arglwydd sydd gyda chwi—i'ch

amddiffyn rhag eich hoíl elynion, fel y gwel-
soch iddo wneyd yn awr ; trafyddoch gydag
ef—yn glynu yn ei addoliad a'i wasanaeth, ac

mewn ufydd-dod diffuant iddo. Ac os ceis-

iwch ef—yn wastadol trwy weddi daer a ffydd-

iog, feí y ceisiasai Asa ef yn ddiweddar, pen.

xiv. 11 ; chwi aH cewch ef—yn gymhorth i

chwi bob amser, fel y bu y waith hon. Ond
os gwrthodwch chwi g/—gan adael ei ddeddf-
au a'i addoliad, a throi at eilunod ; yntau
a^ch gwrthyd chwithau—ac a'ch traddoda i

ddwylaw eich gelynion : gan hyny na fydded
i'r fuddugoliaeth hon eich gwneyd yn rhyfj'g-

U8, na hunan-hyderus. Fel hyn eto y gall

hoU weinidogion yr efengyl gyfarch eu cynull-
eidfaoedd: gwel ar 1 Cron. xxviii 9.

Adn. 3. Dyddiau lawer y bu Israel heh y
gwir Dduw] Eithr aent ar ol eilunod ; a heb
ofeiriad yn ddysgawdwr— i'w hyfforddi
mewn pethau ysbrydol ; a heb gyfraith—yn
rheol bywyd iddynt mewn pethau moesol,
seremoniol, na gwladol. Y mae rhai yn deall

4 K

y gwir Dduw, a heb offeiriad yn
ddysgawdwr, a heb gyfraith.

4 Ond pan ddychAvelent yn eu
cyfyngdra at Arglwydd Dduw Is-

raeî, a'i geisio ef, efe a gaid gan-
ddynt.

5 Ac yH yr amseroedd hyny nid
oedd heddwch i'r hwn oedd yn
myned allan, nac i'r hwn oedd yn
dyfod i mewn : ond blinder lawer
oedd ar holl breswylwyr y gwled-
ydd.

6 A chenedl a ddìnystriwyd gan
genedl, a dinas gan ddinas : oblegid
Duw oedd yn eu poeni hwy â phob
aflwydd.

7 Ymgryfhewch gan hyny, ac
na laesed eich dwylaw : canys y

hyn fel yn cyfeirio, (1) At gyflwr trallodus

holl Israel yn amser y Bamwyr. (2) Ereill,

at gyflwr y deg llwyth dan deymasiad bren-

hinoedd Israel: ond nîs gellir dywedyd yn
briodol am yr addolwyr hyny o'r Uoi aur, eu
bod yn ceisio ac yn cael Arglwydd Dduw Is-

rael yn eu cyfyngdra, fel y dywedir yn yr ad-

nod nesaf. (3) Ereill, at gyflwr teyrnas Juda
dan deymasiad Rehoboam ac Abia, pa un a

ddechreuai ymddiwygio yn awr dan deymas-
iad Asa. (4) Ac ereill, megj's Houbignt, at

gyflwr dyfodol yr luddewon, gan feddwl y dy-
lai yr oU gael ei ddarllen yn yr amser dyfod-
ol, yr un modd ag yn Hos. iii. 4, 5. (5) Ond
ai ni ellir deall y ' dyddiau lawer' hyn fel o'r

un ystyr a llawer gwaith, ac yn cyfeirio at

gyflwr yr luddewon, yn awr ac eilwaith, byth
er pan ddaethant aUan o'r AiflFt ?

Adn. 4. Ond pan ddychwelent yn eu cyf-

yngdra at Arglwydd Dduw Israel, ^c]
Gwel siamplau o hyn yn Barn. iii. 9, 15, iv. 3,

a X. 10—16, Salm cvi. 6—44.
Adn. 5. Ac yn yr amseroedd hyny] Pan yr

oedd Israel yn byw mewn annghof o Dduwa'i
gyfraith ; rÌid oedd heddwch i'r hwn oedd yn
myned allan—at ei orchwylion yn y bore;

nac i'r hwn oedd yn dyfod i mewn—i'w or-

phwysfa yn yr hwyr : ond blinder lawer—
oddiwrth ladron a Uofrnddion : gwel ar Barn.

V. 6, &c.

Adn. 6. A chenedl a ddinystriwyd gan
genedl] Neu Iwyth gan Iwyth, megys yr Eph-
raimiaid gan y Gileadiaid, a'r Benjaminiaid
gan y Uwythau ereill, Barn. xii. 5, 6, a xx.

20—48 ; a dinas gan ddinas—megys Sichem
gan Abimelech, Barn. ix, 45 ; canys Duw
oedd yn eupoeni hwy â phob aflwydd—trwy
elynion oddiallan, a brwydrau cartrefol oddi-

fewn, am iddynt hwy ei wrthod ef. Amcan
y proffwyd yn y geiriau hyn oedd dangos i

Asa a'i fyddin, mai fel hyn y byddai iddynt
hwythau, os cilient oddiwrth yr Árglwydd eu
Duw.
Adn. 7. Ymgryfhech gan hyny] Yn y

gwaith buro addoliad Duw, a diwreiddio ei-

lunaddoliaeth ; ac na laese.d eich dioylaw—
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mae gwobr i'ch gwaith chwi.
8 A phan glybu Asa y geiriau

hyn, a phroíîwydoliaeth Oded y
proffwyd, efe a gryfhaodd, ac a fwr-

iodd ymaith y ffiaidd eilunod o holl

wlad Judah, aBenjamin, ac o'r holl

ddinasoedd a ennillasai efe o fyn-

ydd Ephraim, ac a adnewyddodd
allor yr Arglwydd, yr hon oedd o

flaen porth yr Arglwydd.
9 Ac efe a gynulloddholl Judah,

a Benjamin, a'r dyeithriaid gyda
hwynt, o Ephraim a Manasseh, ac

o Simeon : (canys hwy a syrthias-

ant ato ef yn aml o Israel, pan wel-

sant fod jr Arglwyàd ei Dduw
gydag ef.)

10 Felly hwy a ymgynullasant i

Jerusalem, yn y trydydd mis, yn y

wTrth gyfarfod â gwrthwynebiadau ; canys y
mae gwohr i'ch gwaith chwi—cewch foddlon-

rwydd a chymeradwyaeth Duw, a bùddugol-

iaeth ar eich holl elynion.

Adn. 8. Aphanglyhu Asa y geiriau hyn]
O eiddo Azariah ; a phroffwydoliaeth Oded

y proffwyd—sef eiddo Az;ariáh, yr hwn a el-

wir yma ar enw ei dad, adn. 1. Ond tybia

rhai i'w dad ef draddodi proíFwydoliaeth hefyd,

er nad yw ar lawr yma. Efe a gryfhaodd—
neu a wrolwyd yn ei benderfyniad duwiol ; ac

a fwriodd ymaith y ffiaidd eilunod—y rhai a

elwir felly am eu bod yn ffiaidd yn ngolwg
Duw a phob dyn da, a bod rhai o honynt

lun ffiaidd, ac yn cael eu haddoli gyda de-

fodau ffiaidd ; o'r holl ddindsoedd a ennill'

asai efe o fynydd Ephraim—pryd yr oedd

yn gàdfridog ond odid yn myddin Abia ei

dad, pen. xiii, 19 ; ac a adnewyddodd allor

yr Arglwydd—sef allor y poeth-oíîrwm, yr

hon oedd wedi treulio trwy hir ddefnyddiad.

Jíaill ai gwisgodd hi o'r newydd â piires, yr

hyn ni wnaod o'r blaen er amser Solomon ;

neu ynte heîaethodd hi, fcl y gellid offrymu

mwy o ebyrth arni ar unwaith : canys nis gall-

wn feddwl gyda rhai, ei bod hi wedi ei dryllio

gan ei fam neu ei nain eilunaddolgar ef, ac

nad oflFrvmwyd un aberth arni i'r Arglwydd
hyd y lofed fìwyddyn o deyrnasiad Asa, ac

yntau ynr mor selog dros wir addoliad Daw.
Adn. 9. Ac efe a gynulíodd holl Juda a

Benjarnin\ I aberthu rhan o'r anrhaitli yn
Jerusalem, ac i ymgyfammodi o'r newydd â'r

Arglwydd ; aW dyeithriaid gyda hwynt—sef

Uawer o wr Ephraini, Mana.sso, a Simeon, y
rhal a elwir yn ' ddyeithriaid,' am fod y tri

llwyth hyny yn perthyn i frenhiniaeth Israel,

ac yn ddeiliaid i Jeroboam a'i ganlynwyr.

Canys hwy a siirthiascnìt ato cf yn aml o

Jsrael—pan welsant ei fod yn llwyddiannus

yn ei ryfcloedd, a bod llaw yr Arglwydd gydag
ef yn mhob dim. (jlallwn obeithio fod rhai yn
dyifod ato ef er mwyn purdeb crefydd yn Juda,

tra yr oedd ereill yn ymuno ftg ef er mwyn
llwYddiant bvdol.

bymthegfed Üwyddyn o deyrnasiad
Asa.

11 A hwy a aberthasant i'r Ar-
glwydd y dwthwn hwnw, o'r an*

rhaith a ddygasant, saith cant o
eidionau, a saith mil o ddefaid.

12 A hwy a aethant dan gyfam-
mod i geisio Arglwydd Dduw eu
tadau, â'u holl galon, ac á'u holl

enaid

:

13 A phwy bynag ni cheisiai Ar-
glwydd Dduw Israel, fod ei roddi
ef i farwolaeth, yn fychan ac yn
fawr, yn r ac yn wraig.

14 A hwy a dyngasant i'r Ar-
glwydd â llef uchel, ac â bloedd, âg
udgyrn h^fyd, ac â thrwmpedau.

1 $ A holl Judah a lawenychasant
o herwydd y llw ; canys â'u holl

Adn. 10. Yn y trydydd mis] Sef mÌ3
Sivan, yn yr hwn y cynelid gyl y pentecost.

Adn. 11. O'r anrhaith a ddygasant] Oddi-

ar Zerah a'i gynghreirwyr, pen. xiv. 13, 14

;

saith gant o eidionau, a saith mil o ddefaid
—rhai yn offrwm dros gamwedd, a rhai yn
ebyrtli hedd, i dalu diolch am eu buddug-
oliaeth ddiweddar, ac i wledda arnynt ar

wneuthuriad y cyfammod.
Adn. 12. A hwy a aethant dangyfammod]

Trwy dyngu i'r Arglwydd, a cherdded rhwng
rhanau yr ebyrth, Gen. xv. 10 ; i geisio Ar-
glwydd Dduw eu tadau—i addoli a gwasan •

aethu JEHorA yn unig ; â'u holl galon ac ffu

holl enaid—yn ewyllysgar, gwresog, a dirag-

rith
;
pob un drogto ei hun, ac oll yn nghyd

fel un coríF.

Adn. 13. A phwy bynag ni cheisiai Ar-
glwydd Dduw Israel] A addolai dduwiau
ereill, neu a wrthodai ymuno yn addoliad y
gwir Dduw ; hyny yw, pwy bynag a fyddai

yn gyndyn eilunaddolwr, neu yn ddidduwiad
ymarferol ; fod ei roddi efi farwolaeth—yn
ol cyfraith Duw, Deut. xvii. 2—6; ynfych-
an ac yn fawr, yn wr ac yn loraig^—pwy
bynag fyddai, a pha beth bynag fyddai ei sef-

yìlfa yn y byd. Nid oedd dim yn annghyf-

iawn yn hyn, trwy fod yr Arglwydd yn ei

orchymyn, a hwythau wedi tyngu yn ewyll-

ysgar a difrifol y cadwent hyn.

Adn. 14. A hwy a dyngasant i'r Arglwydd
â llef uchel, ac â hioedd] I ddangos nad oedd

arnynt gywilydd o'r Uw hwn, yr hwn a wneid
ganddynt yn owyllysgar ac o'r galon ; ac fel y
byddai geiriau y llw yn eghir i bawb, y rhai

a allent fod yn dystion yn erbyn eu gilydd os

torai neb y llw a'r cyfammod hwn. Ag ud-

qyrn hefyd, ac d thrwmpedau—yn arwydd o

orfbledd mawr ar y fath achos pwysig.

Adn. 15 A holl Juda a lawenychasant o

herioydd y llw] horwydd caol cyflousdra i

wneyd peth ng yr oedd eu holl galon a'u holl

ewyilys ynddo ; a hwy a'i caiosant ef—o.

gawsant yr Arglwydd yn éi foddlonrwydd

iddynt, a'i fendithion arnynt ; a'r ArglwydU
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galon y tyngasant, ac á'u holl ewyll-

ys y ceisiasant ef, ü hwy a'i cawsant
ef: a'r Arglwydd a roddodd lon-

ydd-wch iddynt o amgylch.
16 *![ A'r brenin Asaa symudodd

Maachah ei fam ofod yn frenhines;

o herwydd gwnenthur o honi ddelw
mewn llwyn : ac Asa a dorodd ei

delw hi, ac a't drylliodd, ac a'i

llosgodd wrth afon Cidron.
17 Ond ni thjmwyd ymaith yr

uchelfeydd o Israel: eto yr oedd
calon Asa yn berffaith ei ddydd-
iau ef.

18 % Ac efe a ddyg i mewn i d
yr Arglwydd yr hyn a gysegrasai
ci dad, a'r hyn a gysegrasai efe ei

hun, arian, ac aur, a llestri.

19 Ac ni bu ryfel mwyach hyd y
bymthegfed flwyddyn ar hugain o

deyrnasiad Asa.

PENNOD XYI.

YN yr unfed flwyddyn ar bymtheg
ar hr.gain o deyrnasiad Asa, y

daeth Baasa brenin larael i fyny yn
erbyn Judah, ac a adeiladodd E-am-
ah, fel na adawai i neh fyned allan

na dyfod i mewn at Asa breniíi

Judah.
2 Yna Asa a ddyg allan arian, ac

a roddodd lonyddwch iddynt o amyjjlcJê—
nid yn unig oddiwrth y deg llwyth, ond hefyd

oddiwrth y cenhedloedd o'u hamgylch, ^i hir

amser.
Adn. 16—18. A'r brenin Asa a symudodd

Maachah ei fam] Neu yn hytrach ei nain,

gwraig Rehoboam ei daid, pen. xi. 20 : gwel
yr adnodau hyn wedi eu hegluro ar l Bren.

XV. 13—15.
Adn. 19. Ac ni bu ryfel mwyach] Rhwng

Juda ac Israel ; dira rhyf'el gyhoeddus a chy-

ffredinol, er fod rhyw ysgarmesâu bychain
rhyngddynt yn fynycli, Ì Bren. xv. 32 ; neu
gail fod yr hyn a ddywedir yno yn cyfeirio at

weddiU ei oes, pen. xvi. 9 ; hyd y bymtheyfed
fiuyddyn ar huyain—pryd y daeth Baasa,

brenin Israel, i fyny yn erbyn Juda : gwel ar

yr adnod nesaf.

PEN. XVI. Adn. 1. Ynyr unfédflwydd-
yn ar bymthey ar huyain o deyrnasiad Asa]
Brenin Juda, y daeth Baasaifyny yn erbyn
Juda—ond pa fodd y gall hyny fod, gan i Ba-
asa farw oddeutu y 26ain flwyddyn o deyrn-
asiad Asa? gwel 1 Bren. xv. 33, a xvi. 8.

Tybir yn gyflredin, gan Gristionogion ac ludd-
ewon, fod yma wall o eiddo rhyw adysgrifen-

ydd esgeulus, ac mai y 26ain o deyrnasiad

Asa a ddylasai fod, ac nid y 36ain
;
yr hyn a

aur, o drysorau t yr Arglwydd, a

th y brenin, ac a'?! hanfonodd ali

Benhadad brenin Syria, yr hwn
oedd yn trigo yn Damascus, gan
ddywedyd,

3 Cyfammod sydd rhyngof fi a

thi, fel y hu rhwng fy nhad i a'th

dad dithau : wele, anfonais atat

arian, ac aur ; dos, tor dy gyfam-
mod â Baasa brenin Israel, fel y
cilio efe oddiwrthyf fi.

4 A Benhadad a wrandawodd ar

y brenin Asa, ac a anfonodd dy-
wysogion ei luoedd yn erbyn dinas-

oedd Israel, a hwy a darawsant
Ijon, a Dan, ac Abel-maim, a holl

drysor-ddinasoedd ÜSTaphtali.

5 A phan glybu Baasa hyny, efe

a beidiodd ag adeiladu Ramah, ac

a adawodd ei waith i sefyll.

6 Yna Asa y brenin a gymerth
holl Judah, a hwy a gludasant ym-
aith gerig Ramah, a'i choed, â'r

rhai yr adeiladai Baasa ; ac a ad-

eiladodd â hwynt Geba, a Mispah.
7 ^ Y pryd hwnw y daeth Han-

ani y gweledydd at Asa brenin

Judah, ac a ddywedodd wrtho, Gan
i ti roi dy bwys ar frenin Syria, ac

na roddaist dy bwys ar yr Arglwydd
dy Dduw, am hyny y diangodd ilu

brenin Syria o'th law di.

allasai ddygwydd yn hawdd pryd y defnyddid

Uythyrenáu Hebreig atn rifiadau, a'r rhai hyny
yn debyg iawn i'w gilydd. Ond tybia yr

Archesgob Usher fod y 36 uchod i'w ryfrif er

pan ranwyd y deyrnas yn amper Rehoboam^

taid Asa, ac i Baasa ddyfod i fyny yn erbyn

Juda yn y löfed flwyddyn o deyrnasiad Asa.

Ac a' adeiladodd Ramah—gwel er 1 Bren.

XV. 17.

Adn. 2—6. Yna Asa a ddyy alìan arian

ac aur, ^c] Gwel ar 1 Bren. xv. 18—22.

Adn. 7. Ypryd hwnw y daeth Hanani y
yweledydd atAsa] Ar ol iddo ef gyflogi bren-

in Syria i'w gynorthwyo, adn. 2. Gan i ti

roi dy bicys arfrenin Syria—yr hwn oedd

ddyn gwan ac eilunaddolgar, yn Ue pwyso ar

yr Arglwydd, yr hwn a'i cynorthwyasai ef

rnot hynod yn erbyn yr Ethiopiaid, pen. xiv.

9—15 ; am hyny dianyodd llu brenin Syr-

ia o'th law di—/el ag i fod yn flfrewyU drom
i'th deyrnas a'tk hiliogaeth o liyn alîan. Pe
gadaMsai Asa i Benhadad brenin Syria barhau

mewn cyfammod âg Israel, yn Ue ei hudo i'w

dori, adn. 3, daethai hwnw gyda Baasa yn er-

byn Juda, a rlioddasai yr Arglwydd hwynt iU

dáu yn ei law ef; ond yn awr diangodd Uu
Benhadad megys o'i law ef, trwy gael eu

prynu i'w gynorthwyo. Oni bua«ai hyny,

gallasai brenin Juda chwanegu ei drysorau
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8 Onid oedd yr Ethiopiaid a'r Lu-
biaid yn llu dirfawr, â cherbydau
ac â gwr meircli yn aml iawn ?

ond am i ti roi dy bwys ar yr Ar-
glwydd, efe a'u rhoddodd hwynt yn
dy law di.

9 Canys y mae llygaid yr Ar-
glwydd yn edrych ar yr holl ddaear,
i'w ddangos ei hun yn gryf gyda'r
rhai sydd â'u calon yn berífaith tu-

^s ato ef. Ynfyd y gwnaethost yn
*yn ; am hyny rhyfeloedd fydd i'th

erbyn o hyn allan.

10 Yna y digiodd Asa wrth y
gweledydd, ac a'i rhoddodd efmewn
carchardy ; canys yr oedd efe yn
ddigllawn wrtho am y 'peth hyn. Ac
Asa a orthrymodd rai o'r bobl y
pryd hwnw.

11 ^ Ac wele, gweithredoedd
Asa, y rhai cyntaf a'r rhai diwedd-

trwy anrheithio y Syriaid, ac nid eu lleihau

trwy eu cyflogi hwynt.
Adn. 8. Üiid oedd yr Ethiopiaid a'r Lub-

iaid yn Uu dirfawr] Yn fìliwTi o rifedi, heb-

law 300 gerbydau? gwel ar peti. xiv. 9, 10.

Ond am i ti roi dy bwys ar yr Arylwydd—
ac nid ymddiried y pryd liyny mewn braich o

gnawd ; efe a^u rhoddodd hwynt yn dy law
di—ac felly y gwnaethai â Baasa a'r Syriaid

y tro hwn, pe buasit yn rhoi dy bwys aruo ef.

Adn. 9. Ùanys y mae Uyyaidyr Arylwydd
yn edrych ar yr hoU ddaear] Yn ei hoUwy-
bodaeth, ei ragluniaeth, a'i ddaioni; i'w ddany-
os ei hun yn yryfyyda'r rhai syddâ'u caLon

yn bery'aúh—yn bíaid hollalluog i'r rliai sydd
yn ei garu yn ddiífuant, ac yn ymbwyso arno

;

ac am hyny gallaf,ai Asa ddysgwyl i'r Ar-
glwydd ei ddangos ei hun yn gryf gydag ef,

pe na chyiogasai efo y Syriaid i'w gynorth-

wyo. Ynjyd y yionaeíhost yn hyn—wrth

bwyso ar ddyn yn Ue ar Dduw, a thrwy hyny
niweidio dy achos yn hytrach na'i lesâu ; am
hyny rhy)eloeddJydd ith erbyn o hyn aUan
—yn Ue íioddwch, yn gerydd ar dy ynfyd-

rwydd : gwol ar 1 Bren. xv. 16.

Adn. 10. Ynay diyiodd Asa wrth y ywel-

edydd] Am iddo ei geryddu ef yn íîyddlon a

di-dderbyn-wyneb ; ac a'irhoddodd ef mewn
carchardy—neu yn 'nh y cyÿion^' er y
gwyddai ei fod yn broffwyd i'r Arglwydd, ac

yn genad dros Dduw ato ef; yr hyn oedd
yn brawf arall o'i ynfydrwydd a'i bechod. Ac
Asa a orthryrnodd rai o'r hobl—trwy eu
carcharu hwythau oiid odid, am iddynt naill

ai pleidio y proífwyd, neu feio Asa am ym-
gyfaBimodi â brenin Syria,

Adn. 1 1. Y rhai cynlafa'r rhai diweddaf]
Y rhai a wnaeth efe cyn myned i'r orsedd, yn
gystal ag ar ol hyny ; neu y gweithredoedd da
a wnaetliai efo yn nechro ci deyrna.siad, a'r

rhai drwy a M'naed ganddo yn ci ddiwcdd.

Llyfr brmhinoedd Juda ac Israetseí Uyír
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af, wele, y maent yn ysgrifenedig
yn llyfr brenhinoedd Judah ac

Israel.

12 Ac Asa a glefychodd o'i draed
yn y bedwaredd ílwyddyn ar bym-
theg ar hugain o'i deyrnasiad, nes
i'w glefyd fyned yn ddirfawr ; eto

ni cheisiodd efe yr Arglwydd yn ei

glefyd, ond y meddygon.
13 ^ Ac Asa a hunodd gyda'i

dadau, ac a fu farw yn yr unfed
flwyddyn a deugain o'i deyrnas-
iad.

14 A chlarddasant ef yn ei fedd-

rod ei hun, yr hwn a wnaethai efe

iddo yn ninas Dafydd, arhoddasant
ef i orwedd mewn gwely alanwasid
â pheraroglau o amryw rywogaeth-
au, wedi eu gwneuthur trwy waith
apo.ecari ; a hwy a gyneuasant
iddo ef gyneu mawr iawn.

eu cronicl hwy : gwel ar 1 Bren. xiv. 19, 29.

Adn. 12. Ac Asa a ylefychodd o'i draed]
A gystuddiwyd ond odid â'r droedwst (youtj

am y ddwy flynedd ddiweddaf o'i fywyd.
' Rhoddodd ef y proflwyd yn y cyffion,' ebai

Henry, ' ac yn awr rhoddodd Duw yntau yn
y cyliìon, ac felly yr oedd ei gosp yn cyfateb

i'w bechod,' Nes i'w ylefydfyned yn ddir-

fawr—fel ag i achosi ei farwojaeth. Heb. 'nes

i'w glefyd ddyrchafu,' sef codi i'w gyUa neu
ei ben, tel ag i fod yn angeuol iddo. Eto ni
cheisiodd efe yr Arylwydd yn ei ylefyd^ ond
y meddyyon—nis gellid ei feio am geisio

meddygon i esmwythàu ei boenau, pe ceisias-

ai efe yr Arglwydd hefyd. Dylasai gydnabod
mai cosp arno efam roddi traed y prolfwyd yn
y cyflìon oedd hyn, a cheisio mewn gweddi
am i'r Arglwydd ei symud ; ond ni wnaeth
hyny : a cheisio y meddygon, heb geisio yr
Arglwydd, yw yn dcbygol yr hyn a feiir. Ond
tybia rhai mai rhyw swynwyr clefydau o blith

y Cenhedloedd oedd y 'meddygon' hyn ; ac

os felly yr oedd bai ar Asa am ymofyn â hwy,
yn chwanegol at y bai o beidio ceisio yr Ar-
glwydd.

Adn. 13.\4c Asa a hunodd gyda'i dadau]
Bu yntau farw, yr un modd a'i dadau o'i

flaen ; canys nid yw angau yn arbed y brcnin
mwy na'i ddeiliaid, y cyfoethog mwy n£.*r ty-
lawd, nac yn gwneutlmr rhagor rhwng y duw-
iol a'r annuwiol.
Adn. 14 A chladdasant ef yn ei feddrod

eì hun] Yfhwn a wnaethai cfe íddo ei hun a'i

deulu rywbryd yn ystod y ddwy flyncdd o'i

glefychiad
; yn ninas JJafydd—yn yr nn fyn-

went a'i dadau, cr nad yn yr un bedd ; a rhodd-
asant ef i orwedd mewn gwely a lanwasid d
pheraroglau—geìlh' deaí, hyn, (1) Am ryw
orweddle pcnodol iddo ci hun yn meddrod y
teulu. (2) Am rwysywely,av yrhwn y gor-
wcddai oi gorff" cyn ei gladdu. (3) Nou, fel y
tybia rhai, um gruyfa wedi ei gwnoyd o bob
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PENNOD XVII.

4 JEHOSAPHAT ei fab a dcyrn-^ asodd yn ei le ef, ac a ymgryf-
haodd yn erbyn Israel.

2 Ac efe a uoddodd fyddinoedd
yn mhob uu o gaerog ddinasoedd
Judah, ac a roddes raglawiaid yn
ngwlad Judah, ac yn ninasoedd
Ephraim, y rhai a enuillasai ei dad
ef.

3 A*r Arglwydd a fu gyda Jeho-
saphat, o herwydd iddo rodio yn
ífyrdd cyntaf Dafydd ei dad, ac nad
ymofynodd â Baalim

:

4 Eithr Duw ei dad a geisiodd
efe, ac yn ei orchymynion ef y
rhodiodd, ac nid yn ol gweithred-
oedd Israel.

5 Am hyny yr Arglwydd a sicr-

haodd y frenhiniaeth yn ei law ef

;

a holl Judah a roddasant anrhegion
i Jehosaphat; ac yr ydoedd iddo

math o goed pêrlysieuog, pa un, gyda chorff y
brenin arni, a losgwyd yn lludw yn ol arfer-

iad y Groegiaid, y Rliufeiniaid, a chenhedloedd

ereill, ac yn ol gorchymyn y brenin ei hun.

Wedi eu gwneuthur trwy waith apothecari—
yn dysdyllio ac yn cymysgu sylweddau a sudd-

ion y cyfryw lysiau peraidd i'r perwyl hwnw.
A hwy a gyneuasant iddo ef gyneu mawr
iawn—yn yr hwn, fel y tybia Clarlce ac ereill,

y Uosgwj'd ei gorff ef yn Uudw ; neu ynte, yn
ol arferiad yr Aifftiaid a chenhedloedd ereill,

llosgwyd liawer o thus, myrr, caJamus, cas-

sia, &c., er anrhydedd i'r brenin ar ddydd ei

gladdedigaeth.

PEN. XVII. Adn. 1. A Jehosaphat eifah
a deyrnasodd yn ei le ef] Yn lle Asa ei dad,

ar ol ei farwolaeth ef ; ac a ymgryfhaodd yn
erbyn Israel—sef yn erbyn y deg llwyth ag
oeddynt dan lywodraeth Ahab bellach er's

oddeutu pedair blynedd.

Adn. 2. Ac efe a roddodd fyddinoedd] T

gadw dinasoedd caerog Juda rhag ymosodiad
ísrael, neu ryw elynion ereiU ; ac a roddes

raglawiaid—Saes. ' gwarchawd-luoedd,' i am-
ddiffyn terfynau y wlad rhwng Juda ac Israel

;

ac yn ninasoe'dd Ephraim—gwel ar pen.

XV. 8.

Adn. 3. AW Arglwydd ajugda Jehosa-
phat] T'w gyfarwyddo, ei amddiiffyn, a'i fen-

dithio yn dymhorol ac ysbrydol ; o herwydd
iddo rodio yn ffyrdd cyntaf Dafydd ei dad
—cyn iddo syrthio yn achos Urias. Darfu i

Jehosaphat ddylyn Dafydd cyn belled ag yr

oedd yntauyn dylyn Duw, a dim yn mhellach.

Ffyrdd cyntaf llawer o dduwiolion yw eu

ffyrdd goraf, a'u cariad cyntaf yw eu cariad

cryfaf : eithr nid felly y dylai fod ; canys dy-

lai ein gweithredoedd diweddaf fod yn ' fwy
na'r rhai cyntaf/ Dat. ii. 19. Ond y maa y

olud ac anrhydedd yn helaeth.

6 Ac efe a ddyrchafodd ei galon

yn ífyrdd yr Arglwydd : ac efe a

fwriodd hefyd yr uchelfeydd a'r

llwyni allan o Judah.
7 ^ Hefyd yn y drydedd flwydd-

yn o'i deyrnasiad, efe a anfonodd
at ei dywysogion, sef Benhail, ac
Obadiah, a Zechariah, a Ncthaneel,
a Michaiah, i ddysgu yn ninasoedd
Judah.

8 A chyda hwynt yr anfonodd efe

Lefiaid, Semaiah, a ISTethaniah, a
Zebadiah, ac Asahel, a Semiramoth,
a Jehonathan, ac Adoniah, a Tho-
biah, a Thob-adoniah, y Tíefiaid ; a
chyda hwynt Elisam.a, a Jehoram,
yr ofíeiriaid,

9 A hwy a ddysgasant yn Judah,
a chyda hwynt yr ocdd llyfr cyfraith
yr Ar^lwydd : felly yr amgylchas-
ant hwy holl ddinasocdd Judah, ac
a ddysgasant y bobl.

Lxx yn gadael Dafydd allan, jgan gyfeirio

hyn at Asa : ' herwydd iddo rodio yn ffyrdd

cyntaf ei dad,' sef Àsa: gwel pen. xx. 32.

Âc nad ymofynodd â Baalim—megys yrym-
ofynai Ahab brenin Israel. Y mae y gair

Uuosog Baalim yn cyfeirio yma at bob eiiun,

oddiwrth yr oU o ba rai yr ymgadwodd Je =

hosaphat.

Adn. 4. Eithr Duw ei dad a geisiodd efe]

Sef Duw Asa ; canys ni thrôdd Asa erioed

oddiwrth addoliad y gwir Dduw, er iddo^goUi
ei le mewn pethau ereiU.

Adn. 5. A holl Juda a roddasant aiirheg-

ion i Jehosaphat] I ddangos eu cariad ato a'u
ffyddlondeb iddo, yr hyn oedd yn arferiad ar

esgyniad brenin i'r orsedd, I Sam. x. 27.

Adn. 6. Ac pfe a ddyrchafodd ei galon]
Nid mewn balchder wrth gael ' golud ac an-
rhydedd yn helaeth,' eithr ' yn ffyrdd yr Ar-
glwydd ;' hyny yw, ymwrolodd niewn sel a
dewrder dros Dduw a'i ffyrdd ; ac efe aficr-
iodd hefyd yr uchelfeydd—y rhai a godwyd
i eilunod, ond nid y rhai a godwyd i'r Âr-
glwydd, pen. xx. 33.

Âdn. 7, 8. Efe a anfonodd at ei dyioysog-
ion] Nid fe allai i beri i'r tywysogion droi yn
ddysgawdwyr eu hunain, yr hyn oedd waíth
yr otfeiriaid a'r Lefiaid ; ond i beri iddynt
hwy fnu g\veled fod y bobl yn cael eu dysgu,
a phleidio y dysgawdwyr trwy eujihawdurdod
fel tywysogion. Ond tybia Clarke 'fodyíy-
wysogion i addysgu y bobl yn natur y gyfraith
wladol, a chyfansoddiad y deyrnas ; y Lefiaid^
yn mhob peth a berthynai i wasanaoth y derai,

a'r ddeddf seremonîoi ; a'r ofeiriaid, yn natur
a dyben y grefydd a broffesent ; ac felly fod

y genedl yn caeí eu haddysgu yn drwyadl yn
eu dyledswydd i Dduw, i'r brenin,, ac i'w
gilyddJ'

Adn, 9. A hwy a ddysgasant yn Juda]
653



MÌlWTjì'

10 % Ac arswyd yr Arglwydd
ocdd ar holl deyrnasoedd y gwled-

vdd oedd aragylch Jndah, í'el iiad

ymladdasant hwy yn erbyn Jehosa-

phat.
11 A rhai o'r Philistiaid oedd yn

dwyn i Jehosaphat anrhegion, a

theyrnged o arian : yr Arabiaid

hefyd oedd yn dwyn iddo ef ddead-

elloedd, saith mii a saith cant o

hyrddod, a saith mil a saith cant o

fychod.
12 % Felly Jehosaphat oedd yn

myned rhagddo, ac yn cynyddu yn
uchel ; ac efe a adeiladodd yn Ju-

dah balasau, a diuasoedd trysorau.

13 A lìawer o waith oedd ganddo

efynninasoedd Judah; arhyfelwyr

cedyrn nerthol yn Jerusalem.

14 A dyma eu rhifedi hwynt, yn

ol t eu tadau : Judah yn dywys-

ogion miloedd, yr oedd Adnah y
penaf, a chydag ef dri chan mil o

wr cedyrn nerthol.

l5 A cher ei law ef, Jehohanan y
tywysog, a chydag ef ddau cant a

phedwar ugain mil.

2 CRON. XVIII. Jehosaphaf.

Gan symud o ddinas i ddinas nes myned trwy

holl ddinasoedd Juda ; a chyda hwynt yr

oedd llyfr cyj'raiih yr Arylwydd—seí ^um
llyfr Moses o leiaf, (1) Yn gyfarwyddyd idd-

vnt hwy eu hunain pa beth i'w ddysgu i'r

Ìaobl; ac, (2) 1 argyhoeddi y bobl fod gan-

ddynt awdurdod dwyfol dros yr hyn a ddysg-

ent iddvnt. Yma yr oedd yr eglwys a'r

wladwriaeth yn cyduno i roddi addysg i'r

werin. ' Gymàint o ddaioni a ellir ei wneuth-

ur,' fel V sylwa Ifenry, 'pan y mae Moses ac

Aaron n'myned fel hyn law yn llaw i'w

wneuthur ef
;
pan y mae tywysogion gyda'u

hawdurdod, a'r offeiriaid a'r Lejíaid gyda'u

dyÿgeidiaeth ysgrythyrol, yn cyduno i addysgu

ybobl yn y wybodaeth dda o IMuw a'u dy-

ledswvddau !'

Adn. 10. Ac arswyd yr Arglwydd oedd ar

hoU deyrnasoeddy giolèdydd] Y rliai a gasgl-

ent yn gyíiawn, oddiwrth dduwioldeb neilldu-

ol Jeliosaphat, fod Duw yn blaid iddo ;
canys

nis gallai hyd vn nod y cenliedloedd lai na

(íweled fod brenh'inoedd Juda yn llwyddiannus,

neu aílwyddiannus, yn ol fel y byddent yn

gwa.sanae'tl)U Duw neu yn ei adael ef. Fel

nad ymladdasani hwy yn erbyn Jehosaphai

try i ragluniaeth dda Duw drefnu, tra yr

oedd tywysogion a'r offeiriaid yn addysgu

ac yn diygio y werin, na fyddai iddynt gael

eu rliwystro yn y gwaith da hwuw gan ueb o'u

cymydogion.
Adn. 11. .4 rhai o'r Philistiaid oedd yn

dwyn i Jehosaphat anrhegion] Ncu roddion

gwìrfoddol, o barch iddo nou rliag ei ofn ; a

thejjrnged n arian—canyn yr oedd rhilistiaid
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16 A cherllaw iddo ef, Amasiah,
mab Zichri, yr hwn o'i Avirfodd a
ymroddodd i'r Arglwydd ; a chydag^
ef ddau can mil o wijr cedyrn nerth-
ol.

17 Ac o Benjamin, yr oedd Eli-
ada yn lor eadarn nerthol, a chydag,
ef ddau can mil yn arfogion á bwa-
au a tharianau.

18 A cherllaw iddo ef, Jehozab-
ad, a chydag ef gant a phedwar ug-
ain mil yn barod i ryfel.

19 Y rhai hyn oedd yn gwasan-
aethu y brenin, heblaw y rhai a
roddasai y brenin yn y dinasoedd
caerog, trwy holl Judah.

PENNOD XYIII.

\ C i Jehosaphat yr ydoedd golud^ ac anrhydedd jii helaeth ; ac
efe a yragyfathrachodd âg i^hab.

2 Ac yn mhen e^iyd o üynyddoedd
efe a aeth i waered at Ahab i Sa-
maria. Ac Ahab a laddodd ddefaid
a gwartheg lawer, iddo ef ac i'r

bobl oedd gydag ef, ac a'i hannog-

Gerar a'r dinasoedd oddiamgylch yn ddaros-

tyngedigi Juda er amser Asa, pen. xiv. 14, ac

dan deyrnged iddynt er dyddiau Dafydd,
ond eu bod yn esgeuluso ei thalu. Yr Arab-
iaid hefyd—y rliai yr oedd eu cyfoeth yn gy-
nwysedig niewn anifeiliaid, a brynent hedd-
wch a flafr Jehosaphat â'u deadelloedd.

Adn. 12. Felly Jehosaphat oedd yn myncd
rhagddó] Yn cynyddu yn fawr mewn parch,

cyfoeth, ac awdurdod ; ac efe a adeiladoddí

yr, Juda balasau—neu gestyll, fel y mae ar

ymyl y ddalen, ac yn y Saesonaeg, er diogel

wch i'w deyrnas ; a dinusoedd trysoraii—

i

gadw pob math o ymborth, ac arlwy rhyfeL

Adn. 13— 19. A llawer o waith oedd gan-
ddo efyn ninasoedd Juda] Mewn cadarnhau
yr adeiladau, a dysgu a diwygio y trigolion ; a
rhyfelwyr cedyrn nertholyn Jerusalem—neu
amgylch iddi, oll yn cyraedd i 1,160,000,

heblaw y rhyfelwyr ag oeddynt yn y dinasoedd
caerog trwy holl Juda! Nid yw hyn yn an-

nghredadwy ; canys yr oedd Ilawer wedi ym-
gasglu ato ef Israel, (pen. xv. 9,) ac yr oedd
ei bobl ei hun yn amlliau yn ddirfawr, ac ni

buasai rhyfeloedd difaol yn eu plith cr's liir

amser.

PEN. XVI II. Adn. \.Aci Jehosaphai vr
ydoedd golud ac anrhydcdd yn helacth] ìf el

y gwelsom yn y bennod ílaenorol ; ac efe a
yrngyfathruchodd âg Ahab—brenin Israel,

trwy gymeryd Athaíiah ei ferch ef yn wraig
i'w íab Jehoraniy 2 liren. viii. 18, 20.

Adn. 2. Ac yn mhen enyd o Jlynyddoedd]
Sef yn 'y drydedd llwyddyn,' 1 Dren. xxii. 2.

f
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odd ef i fyned i fyny gydag ef i Ea-
moth-Gilead.

3 Ac Aliab brenin Israel a ddj^-

•wedodd wrth Jehosaphat brenin
Judah, A âi di gyda mi i Ramoth-
Gilead? Yntauaddywedoddwrtho,
Yr ydwyf fi fel tithau, a'm pobl i feí

dy bobl dithau, a hyddiun gyda thi

yn y rhyfel.

4 ^ Jehosaphat hefyd a ddywed-
odd wrth frenin Israel, Ymgyng-
hora, atolwg, heddyw â gair yr
Arglwydd.

5 Am hyny brenin Israel a gasgl-
odd o'r proffwydi bedwar cant o
wr, ac a ddywedodd wrthynt, A
awn ni yn erbyn Ramoth-Grilead i

ryfel, neu abeidiaffi? Dywedasant
hwythau, Dos i fyny; canys Duw
a't dyry yn llaw y brenin.

6 Ond Jehosaphat a ddywedodd,
Onid oes yma ^m proífwyd i'r Ar-
glwydd eto mwyach, fel yr ym-
gynghorem âg'^f ?

7 A brenin Israel a ddywedodd
wrth Jehosaphat, Ymae etoungr
trwy yr hwn y gallem ymgynghori
â'r Arglwydd : ond y mae yn gâs
genyf fi ef : canys nid yw yn proflf-

wydo i mi ddaioni, ond drygioni
erioed : efe yw Micheah mab Imla.
A dywedodd Jehosaphat, Na ddy-
weded y brenin felly.

8 A brenin Israel a alwodd ar nn
o'i ystafellyddion, ac a ddywedodd,
Prysura Micheah mab Imla.

9 A brenin Israel a Jehosaphat
brenin Judah oeddynt yn eistedd
bob un ar ei deyrn-gfadair, wedi eu
gwisgo mewn hrenliinol wisgoedd,
eistedd yr oeddynt mewn llanerch
lürth ddrws porth Samaria ; a'r holl

brojäwydi oedd yn profiwydo ger eu
bron hwynt.

10 A Sedeciah mab Cenaanah a
wnaethai iddo ei hun gyrn heiyrn,

ac efe a ddywedodd, Fel hyn y dy-
wed yr Arglwydd, A'r rhai hyn y

Ahah a ladàodd ddefaid a gwartheg lawer
—i resawu Jehosaphat a'i ospforddlu ar yr ym-
weliad cyfeiUgar hwn ; ac aH hannogodd ef i

fyned ifyny gydag efi Raw,oth-Gilead—i'w

chymeryd hi oddiar y Syriaid.

Adn. 3. Yr ydwyffi fel tithau, 4*0.] Add-
awai Jehosaphat yn y fan, y byddai iddo ef

a'i filwyr oll, yn wr traed a frwr meirch,

gynorthwyo Ahab yn yr ymgyrch hwnw.
Adn. 4. Ymgynghora^ atolicg, heddyiu d

corni di y Syriaid, nes i ti eu difa
" hwynt.

11 xl'r holl broffwydi oedd yn
proffwydo íel hyn, gan ddywedyd,
Dos i fyny i Ramoth-Gilead, affyna;
canys yr Arglwydd a'í dyry hi yn
llaw y brenin.

12 A'r genad a aethai i alw Mi-
cheah, a lefarodd wrtho ef, ganddy-
wedyd, Wele eiriau y proffwydi yn
un air yn dda i'r brenin : bydded
gan hyny, atolwg, dy air dithau fel

un o'r rhai hyny, a dywed y goreu.
13 A Micheah a ddywedodd, Fel

mai byw yr Arglwydd, yr hyn a
ddywedo fy Nuw, hyny a lefaraf
fi.

14 A phan ddaeth efe at y brenin,

y brenin a ddywedodd wrtho, Mi-
cheah, a awn ni i ryfel yn erbyn
Ramoth-Gilead, neu a beidiaf fì?

Dywedodd yntau, Ewch i fyny, a
ffynwch, a rhoddir hwynt yn eich
llaw chwi.

15 A'r brenin a ddywedodd wrtho,
Pa sawl gwaith y'th dynghedaf di,

na leferech wrthyf fi ond gwirion-
edd yn enw yr Arglwydd ?

16 Yna efe a ddywedodd, Gwel-
ais hoU Israel yn wasgaredig ar y
mynyddoedd, fel defaid ni hyddai
iddynt fugail. A dywedodd yr Ar-
glwydd, Nid oes feistr arnynthwy;
dychweled pob un i'w d}' ei hun
mewn tangnefedd.

17 (A brenin Israel a ddywedodd
wrth Jehosaphat, Oni ddywedais i

wrthyt, na phroffwydai efe ddaioni
i mi, ond drygioni ?)

18 Yntau a ddywedodd, Gan hyny
gwrando air yr Arglwydd, Gwelais
yr Arglwydd yn eistedd ar ei or-
seddfa, a holl lu y nefoedd yn sefyll

ar ei ddeheulaw, ac ar eilaw aswy.
19 A dywedodd yr Arglwydd,

Pwy a dwylla Ahab brenin Israel,

fel yr elo efe i fyny, ac y syrthio yn
Ramoth-Gilead? Ac un a lefarodd

gair yr Arglwydd\ Ond yr oedd Jehosaphat
ei hun wedi ymrwymo yn fyrbwyll i gynorth-
wyo Ahab, cyn son na meddwl am ymgyng-
hori â'r Arglwydd, yr hyn oedd yn feius iawn
ynddo.
Adn. 5—19. Am hyny hrenin Israél a

gasglodd o'r proffwydi bedioar cant, ^c.]
Gwel ar 1 Bren. xxii. 6—20.

Adn. 20. Yna ysbryd a aeth allan] ' Yna
vsbrvd Naboth v Jezre€liad a ddaeth allan o
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gan ddywedyd fel hyn, ac arall gan
ddywedyd fel hyn.
20 Yna ysbryd a aeth allan, ac a

safodd gerbron yr Arglwydd, ac a
ddywedodd, Myfi a'i twyllaf ef. A
dywedodd yr Arglwydd wrtho, Pa
fodd?

21 Dywedodd yntau, Myfi a âf

allan, ac a fyddaf yu ysbryd cel-

wyddog yn ngenau ei holl broffwydi
ef. A dywedodd yr Arglwydd,
Twylli, a gorchfygi : dos allan, a

gwna felly.

22 Ac yn awr wele yr Arglwydd
a roddodd- ysbryd celwyddog yn
ngenau dy broffwydi hyn ; a'r Ar-
glwydd a lefarodd ddrwg am danat
ti.

23 Yna Sedeciah mab Canaanah
a nesâodd, ac a darawodd Micheah
dan ei gern, ac a ddywedodd, Pa
ffordd yr aeth ysbryd yr Arglwydd
oddiwrthyf fi i ymddyddan â thydi ?

24 A Micheah addywedodd,ele,
ti a gai weled y dwthwn hwnw, pan
elych di o ystafell i ystafell i ym-
guddio.

25 A brenin Israel a ddywedodd,
Cymerwch Micheah, a dygwch ef

yn ol at Amon tywysog y ddinas,

ac at Joas mab y brenin
;

26 A dywedwch, Fel hyn y dy-
wedodd y brenin, Ehowch hwn
yn y carchardy, a bwydwch ef â
bara cystudd, ac â dwfr blinder, nes
i mi ddyfod eilwaith mewn hedd-
wch.
27 Yna y dywedodd Micheah, Os

gan ddychwelyd y dychweli di

mewn heddwch, ni lefarodd yr Ar-
glwydd ynof fi. Efe a ddywedodd
hefyd, Gwrandewch hyn, yr hoU
bobl.

28 Fclly brenin Israel a Jehosa-
phat brenin Judah a aethant i fyny
1 Ramoth-Gilead.

29 A brenin Israel a ddywedodd

drígfa y cyfiawnion, ac a safodd gerbron yr

Arglwydd, ac a ddywedodd wrtho, Myfi a'i

twyllaf ef.'

—

Targum.
Adn. 21—34. Ac afyddafyri'ysbrydcel-

wyddog yn ngenau ei holl hroffwydi èf ^c]
Gwel ar 1 I>rcn. xxii. 22—35, Ile y ceir yr un
hanes wedi ei hegluro.

PEN. XTX. Adn. 1. A Jehosaphat brcnin

Juda a ddychwelodd] O'r rhyfel yn Ramoth-
Gilcad ; mewn heddwch—yn iach a dianaf, er

i Ahab g.icl oi ladd.

G5G

wrth Jehosaphat, Mi a newidiaf fy

nillad, ac a âf i'r rhyfel ; ond gwisg
di dy ddillad. Felly brenin Israel

a newidiodd ei ddillad, a hwy a
aethant i'r rhyfel.

30 A brenin Syria a orchymyn-
asai i dywysogion y cerbydau y
rhai oedd ganddo ef, gan ddywed-
yd, JSTac ymleddwch â bychan nac â
mawr, ond â brenin Israel yn unig.

31 A phan welodd tywysogion y
cerbydau Jehosaphat, hwy a ddy-
wedasant, Brenin Israel yw efe. A
hwy a droisant i ymladd yn ei er-

byn ef : ond Jehosaphat a waedd-
odd, a'r Arglwydd a'i cynorthwy-
odd ef, a Duw a'u gyrodd hwynt
oddiwrtho ef.

32 A phan welodd tywysogion y
cerbydau nad brenin Israeí oedd
efe, hwy a ddychwelasant oddiar ei

olef.

33 A rhyw r a dynodd mewn
bwa ar ei amcan, ac a darawodd
frenin Israel rhwng cysylltiadau y
Uurig : am hyny efe a ddywedodd
wrth ei gerbydwr, Tro dy law, a
dwg fi allan o'r gâd ; canys fe'm
clwyfwyd i.

34 A'r rhyfel a gryfhaodd y
dwthwn hwnw ; a brenin Israel a
gynelid yn ei gerbyd yn erbyn y
Syriaid hyd yr hwyr : ac efe a fu
farw yn nghylch machludiad haul.

PENNOD XIX.

i JEHOSAPHAT brenin Judah a^ ddychwelodd i'w d ei hun i Je-
rusalem mewn heddwch.

2 A Jehu mab Hanani y gweled-
ydd, a aeth o'i flaen ef, ac a ddy-
wedodd wrth y brenin Jehosaphat,
Ai cynorthwyo yr annuwiol , a charu
y rhai oedd yn casâu yr Arglwydd,
a wnait ti ? am hyn digofaint oddi-
wrth yr Arglwydd sydd arnat ti.

Adn. 2. A Jehu mab Ilanani y gweledydd]
Am Jehu, gwel 1 Bron. xvi. 1, &c. ; ac àm ei

dad, gwel ar pen. xvi. 7, 10; a aeth o'i

flaen e/—S;w3s. ' i gyfarfod Ag ef,' pan yr
oedd yn dychwelyd o'r rhyfel. Er i dad Jehu
gaol ci garcharu am geryddu tad Jehosaphat,
eto nid attaliodd hyny ef rhag traethu ei gen-
adwri yn íTyddlon dros Dduw. Ai cynorth-
wyo yr annuwiol—cnnys un felly oedd Ahab,
yr hwn oodd yn oihinaddolwr, yn erlidiwr, yn
drawsfedilianwr, ac yn llofrudd ; a charu y
rhai oedd yn camu yr Arglwydd—trwy



Sefydlit

3 Er h.jBj pethaii da a gafwyd
ynot ti; canys ti a dynaist ymaith y
îlwyni o'r wlad, ac a barotoaist dy
galon i geisio Duw.
4 A Jehosaphat a drigodd yn Je-

rusalem : ac efe a aeth drachefn
trwy y bobl o Beerseba hyd fynydd
Ephraim, ac a'u dyg hwynt eil-

"waith at Arglwydd Dduw eu tadau.

5 ^ Ac efe a osododd farnwyr yn
y wlad, trwy holl ddinasoedd caer-

og Judah, o ddinas bwy gilydd
;

6 Ac cfe a ddywedodd wrth y
barnwyr, Edrychwch beth a wnel-
och : canys nid dros dyn yr ydych
yn barnu, ond dros yr Arglwydd

;

ac eýe a fydd gyda chwi wrth roddi
barn.

ymgyfathrachu â hynt, a'u cynorthwyo yn
y rhyfel! Am hyn digofaint oddiiorth yr
ArgÌicydd sydd amat ii—y mae Duw yn
ddi'gUon wrthyt, ac efe a'th gerydda am dy
bechod. Ac efe a wnaeth hyny mewn rhan,

trwy oddef i'r Moabiaid, yr Ammoniaid, a

thrigolion mynydd Seir, ddyfod i'w erbyn ef,

pen. XX. 1 ; ac mewn rhan, trwy oddef i'w

fab hynaf Jehoram ladd ei holl frodyr, pen.

xxi. 4 ; ac yn benaf, trwy ddwyn y dinystr

cyíFredinol hwnw bron ar ei holl hiliogaeth ef,

2 Bren. ix. 27, a x. 13, 14, yr hyn oedd
fiBrwyth ei gyfathrach ef âg Ahab.
Adn. 3. Ér hynypethau da agafwydynot

ti\ Megys tynu ymaith Iwyni eilunaddoliaeth

o'r wlad, a gosod ei galon i geisio y gwir Uduw
ei hun, a pheri i'w bobl wnéuthur hyny, fel y
gwehvn isod. '

Adn. 4. A Jehosaphat a drigoddyn J^ru-
salem] I ofalu am achosion ei deyrnas ei hun,
heb fyned mwyach i Samaria i yniyraeth âg
achosion Israel ; ac efe a aeth drachefn trwy
y bobl—cymerodd daith trwy ei deyrnas yn
bersonol, megys y gwnaethai o'r blaen trwy ei

dywysogion, pen. xvii. 7 ; o Beerseba—y ter-

fyn deheuol, hydfynydd Ephraim—yr hwn
oedd terfyn gogleddol ei deyrnas ar ol i Israel

a Juda fyned yn ddwy frenhiniaeth ; ac a'ic

dyg hwynt eilwaith at Arghoydd Dduw eu
tadau—oddiwrth eu heilunaddoíiaeth. Y mae
yn debyg i rai o'i bobl barhau yn eilunaddol-
wyr er holl ymdrech y tywysogion yn y diwyg-
iad blaenorol ; ac i ereill, wrth weled eu bren-
in mor gyfeillgar gydag eilunaddolwyr Sam-
aria, droi yn ol oddiwrth addoHad y gwir
Dduw : ac am hyny gwnaeth y brenin ei oraf,

ac efe a Iwyddodd i ryw raddau, i'w dwyn
hwynt yn ol eilwaith at bur addoliad Duw.
Adn. 5. Ac efe a osododd farnwyr yn y

wlad] Fel y byddai i gyfiawnder gael ei wein-
yddu hyd y gellid i bawb yn ei ddinas ei hun,
heb orfod myned o flaen y cynghor mawr i Je-
rusalem.

Adn. 6. Edrychwchbeth awneloch] Bydd-
•wch ofalus i famu yn gyfiawn yn ol y gyfraith,
heb bleidgarwch na derbyn wyneb ; canys nid

4 L

harniijyr.

7 Yn awr gan hyny bydded ofn
yr Arglwydd arnocli chwi

;
gwyl-

iwch a gwnewch hyny: o herwydd
nid oes anwiredd gyda'r Arglwydd
ein Duw, na derbyn wyneb, na chy-
meryd gwobr.

8 ^ A Jehosaphat a osododd hef-

yd yn Jernsalem rai o'r Lefiaid, ac
o'r offeiriaid, ac o benau tadau Is-

rael, i drin barnedigaethau yr Ar-
giwydd, ac amrafaelion, pan ddy-
chwelent i Jerusalem.

9 Ac efe a orchymynodd iddyut,
ganddywedyd, Felhyn y gwnewch
mewn ofn yr Arglwydd, mewn
ffyddlondeb, ac â chalon berfíuith.

10 A pha amrafael bynag a ddel
atoch chv/i oddiwrth eich brodyr, y

dros ddyn yr ydych yn barnu, ond dros yr
Arglwydd—yr ydych yn cynrychioli Duw,
' Barnwr pawb,' oddiwrth yr \xvm, ac nid oddi-

wrtla ddyn yn unig, y cawsoch eich awdnrdod
;

ac yr ydych i weinyddu cyfiawnder nid yn
unig er lles i ddyn, ond hefyd er gogoniant i

Dduw; ac efe afgdd gyda chwi lorthroddi
barn—i sylwi ar eich dedfryd, i fod yn dyst
yn eich erbyn os rhoddwch farn annghyfiawn,
ac i'ch amddiffyn rhag cynddaredd y rhai

hyny ag y gall eich gweiuyddiad cyfiawn eu
cythruddo.

Adn. 7. Yn awr gan hyny bydded ofn yr
Arglìogdd arnoch chîoi] I'ch cadw rh'ag

gwneuthur annghyfiawnder mewn barn
; gwyl-

iwch a gioneioch hyny—sef rhoddi barn gyf-
iawn yn mhob achos, yn ol cyfraith Duw : o
herwyddnid oes amcireddgydd'r Arglwydd
—yn ei natur na'i ffyrdd, yn ei gyfraith na'i
ddtídfryd; na derbyn wyneb—y cyfoethog
na'r tylawd, yr uchei na'r isel ; na chymeryd
gwobr—am yro barn : gwel ar Exod. xxiii.

8, Deut. xvi. 19. A chan eich bod chwi yn
lle Duw, ac yn gwneuthur ei waith ef, ac ýn
gyfrifol iddo, dylech ei efelychu ef yn hyn.
Adn. 8. A Jehosaphat a osododd hef'ydyn

Jerusalem] A sefydlodd yno y S^vjs'hedrÌm,

fcl y tybia rhai, yr hon a wneid i fyny o Lefi-

aid, ofteiriaid, a henuriaid Israel ; i drin
barnedigaethau yr Arglwydd—neu achosion
yn perthyn i ddeddf ac addoliad Duw ; ac
amrafaelion—rhwng g\vr a g\vr ; pan ddy-
chioelent i Jerusalem—sef pan ddeuai y cyf-

ryw amrafaelwyr i Jernsalem i gael bar'nu ea
hachos ; neu, pan ddychwelodd y brenin a'i os-

gordd i Jerusalem, efe a osododd y rhai uchod
yn farnwyr yno megys y gosodasai efe ereiU
yn holl ddinasoedd y wlad. Ond yn lle ' pan
ddychwelent i Jerusalem,' y mae'y lxx yn ei

ddarllen, ' ac i farnu trigolion Jerusalem'.'

Adn. 9. Fel hyn y gionewch meion ofn yr
Arglwydd] barch iddo, a rhag ofn ei ddi^-
ofaint ef; mewn ffyddlondeb, ac â chalon
berfaith—gan gyhoeddi y ddedfryd hòno â'ch
geneuau, yr hon y byddo eich cydwybodau yn
ei barnu yn gyfiawn.
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rhai sydd yn trigo yn cu dinaîBoedd,

rhwng gwaed a gwaed, rhwng cyf-

raith a gorchymyn, deddfau a barn-

edigaethau, rhybyddiwch hwynt na
throseddont yn erbyn yr Arglwydd,
a bod digofaint arnoch chwi, ac ar

eich brodyr : felly gwnewch, ac na
throseddwch.

11 Ac wele, Amariah yr archoff-

eiriad sydd arnoch chwi yn mhob
peth a herthyn i'r Arglwydd ; a Ze •

badiah mab Ismael, blaenor t Ju-

dah, yn mhob achos i'r br.enin ; a'r

Lefiaid yn swyddogion ger eich

bron chwi. Ymwrolwch, a gwnewch
hyny, a'r Arglwydd fydd gyda'r

daionus.

PENNOD XX.

AC wedi hyn meibion Moab a

meibion Ammon a ddaethant, a

Adn. 10. A plia amrafael bynag a ddel

atoch cliwi öddiwrth eich brodyr] Oddiwrth

yr îs-farnwyr yn llysoedd y wlad, pan nas gallo

y rhai hyny ei benderfynu ; rhwng ywaed a

ywaed—rhwcíg perthynasau yn arddelwi yr

un etifeddiaeth ; neu mewn a«hosion o dy-

walltiad gwaed, pa un ai o fwriad ynte o

ddamwain y bu hyny : gwel ar Deut. xvii. 8,

&c. Yr oedd yr holl ddinasoedd noddfa, oddi-

eithr Hebron, yn perthyn yn awr i frenhiniaeth

Israel, fel ag yr oedd pob llofrudd y pryd hyn

yn arferol o ífoi i gynteddau y deml, neu at

gym yr allor ; ac am hyny profid achos y cyf-

ryw yn y Uys yn Jcrusalem. Rhwng cyfraith

a gorchymyn, ^c—y rhai ni ddealhd yn iawn

vn Uysoedd y wlad, ncu a groes-ddadleuid

gan wahanol bersonau. Rhybyddiwch hwynt

na throseddont—rhaid i chwi nid yn unig

roddi dedfryd gyfiawn am yr hyn a aeth heib-

io, ond rhybyddio y troscddwyr ac ereiU i fod

yn fwy gofalus rhagUaw, a })heidio ymgyn-

dynu yn erbyn y cyfreithiau ar ol eu hegluro

iddynt yn y llys ; a bod digofaint arnoch

cfiioi—am bei^Jio eu rhybyddio ; ac ar eich

brodyr—^m ymgyndynu felly. Felìy y
gwn'ewch, ac na throseddiüch—se( gwneyd

"yn ol y rhcol uchod, lieb eithroseddu. Sacs,,

ac ni throseddwcli :' ni fydd dim bai arnoch

chwi os gwnewch fel y gorchymynir i chwi;_ni

thynwch euogrwydd na digofaint arnoch eich

hunain nac ar ereill.

Adn. 11. Yn mhobpeth a berthyn iW Ar-

glwydd] Yn yr lioU achosion eolwy.sio, Am-
"ariah yr archoírciriad oodd i fod yn brif farn-

wr; yn mhob achos i'r brenin—sci yn yr

holl áchosion owladOL, Zebadiah,prifynad y
doymas, oodd i fod yn brif farnwr ;

«'/• Leji-

aíd yn swyddogion gcr eich bron chwi—i
osod'mewn'gweithrediad y barnau a gylioedd-

ent hwy, neu i fod yn fath ar gynghonuyr

iddynt'yn y Uysoedd gwladol ac eglwysig.

Ymwrolwch, a gwnewch hyny—-he\> ofni
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chyda hwynt ereill heblaw yr Am-
moniaid, yn erbyn Jehosaphat, i

ryfel.

2 Yna y deuwyd ac y mynegwyd
i Jehosaphat, gan ddywedyd, Tyrfa
fawr a ddaeth yn dy erbyn di o'r

tuhwnt i'r môr, o Syria ; ac wele y
maent hwy yn Hasason-Tamar, hòno
yio En-gedi.

3 A Jehosaphat a ofnodd, ac a
ymroddodd i geisio yr Arglwydd

;

ac a gyhoeddodd ympryd trwy holl
Judah.
4 A Judah a ymgasglasant i ofyn

cymhorth gan yr Arglwydd : canys
hwy a ddaethant o holl ddinasocdd
Judah i geisio yr Arglwydd.

5 ^ A Jehosaphat a safodd yn
nghynulleidfa Judah a Jerusalem,
yn nh yr Arglwydd, o flaen y
cyntedd newydd.

gwyneb dyn ; à'r Arglwyddfyddgyda'r da-
ionus—i noddi a bendithio barnwyr da a cbyf-

iawn yn eu gwaith.

PEN, XX, Adn. 1. Ac wedi hyn meibion
Moab a meibion Ammon] Sef hiiiogaeth Lot
o'i ferched, Gen. xix. ä7, 38 ; a chyda hwynt
ereill—sef yr Edomiaid, trigolion mynydd
Seir, adn. 10; yn erbyn Jehosaphat i ryfel

—wedi eu hannog ond odid gan y Syriaid, o

herwydd i Jehosaphat gynorthwyo Ahab yn
eu herbyn hwy yn Ramoth-Gilead ; ac yn
hyn y cyflawnwyd mewn rhan eiriaii y proff-

wyd, pen. xix. 2.

i.än. 2. Tyrfafawr a ddaeth yn dy erbyn
di d'r tuhwnt Ì'r môr'] Sef y môr marw, íle

yr oedd y Moabiaid a'r Ammoniaid yn car-

trefu ; Syria—neu o Edom, fel y mae un o
ysgriflyfrau Kennicott yn ei ddarllen, ac fel y
tybia Clarlte y dylai fod ; canys nid ydym yu
darllen am y Syriaid yn yr ymgyrcii hwn
gyda meibion Moab ac Ammon, eithr am yr

Edomiaid, neu drigolion mynydd Seir, adn.

1 0. Ac wele y maent hwy yn IIazazon-tamar
—neu En-gcdi, yn ngwiad Juda, o du y gor-

llewin i'r môr marw.
Adn. 3. A Jehesaphat a ôfnodd] Nid yn

gymaint o herwydd nifcr y gelynion, canys yr

oedd ganddo ef ddigon o wr i'w cyfarfod

hwynt, pen. xtii. 13—19 ; oithr yn benaf

wrth gofio am ei euogrwydd ci hun, a digof-

aint liygythiedig l)uw o'r herwydd, pen. xix.

2. Ac a ymroddodd i geisio yr Arglydd
—â'i holl galon ; ac a gyhoeadodd ympryd
Irwy holl Juda—yn arwydd o'i ymostyngiad

a'i edifeirwch diff'uant am ei bechodau, ac i'w

alluogi ef a'i bobl i fod yu fwy taer a difrifol

yn eu gwcddiau.

Adn. 4. A Juda a ymgasglasant] O'r holl

ddinasoedd trwy y dcymiís ; i ofyn cymhorth

gan yr Arglwydd—ei nawdd a'i amddiffyn-

lad ef rlíag eu gelynion.
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6 Ac a ddywedodd, O Arglwydd
Dduw ein tadau, onid luyt ti yn
Dduw yn y nefoedd, ac ynllywodr-
aethu ar holl deyrnasoedd y cen-
hedloedd ; ac onid yn dy law di y
ma£ nerth a chadernid, fel nad oes
a ddichon dy wrthwynebu di ?

7 Onid tydi ein Duw ni a yraist

ymaith breswylwyr y wlad hon o
flaen dy bobl Israel, ac a'i rhoddaist
hi i had Abraham dy garcdigol yn
dragywydd?

8 Athrigasantynddi, ac adeilad
asant i ti ynddi gysegr i'th enw,
gan ddywedyd,

9 Paìi ddel niwed arnom ni, sef
cleddyf, barnedigaeth, neu haint y
nodau, neu newyn ; os «afwn o flaen

y t hwn, a cher dy fron di, (canys
dy enw di sydd yn y t hwn,) a
gwaeddi arnat yn ein cyfyngdra,

Adn. 5. A Jehosaphät a safodd] Yn
nghanol trigolion Juda a Jerusalem, y rhai

oeddynt yn a\vr wedi ymgynuU o flaen y
deml ; o flaen y cyntedd newydd—sef cynt-

edd yr offeiriaid, yr hwn a elwir y ' cyntedd
newydd,' am ei fod wedi cael ei adnewyddu
^ ddiweddar, set ar yr un pryd a'r allor.

Tybia rhai fod y brenin yn sefyll yn nghynt-
edd y bobl, o flaen cyntedd yr offeiriaid.

Adn. 6. Ac a ddywedodd] Y weddi ar-

dderchog ganlynol, ' heb ffurfnac unrhywrag-
fj'fyrdod,' meddai Çlarlce: ond nid oes sicr-

wydd am hyny ; O ArglwyddDduw ein tad-

au—sef Duw mewn cyfammod â'u tadau a'u

hiliogaeth; onidwyttiyn Dduio yn y nef-
oedd—yr hyn nid yw un o dduwiau y cen-
hedloedd ; acyn llywodraethu ar holl deyrn-
asoedd—y ddaear ar yr un pryd, fel Brenin y
brenhinoedd, ac Arglwydd yr arglwyddi ; ac
onidyn dy law di p mae nerth a chadernid—fel na ddichon i neb, na phawb yn nghyd,
wrthsefyll dy hollalluAgrwydd

!

Adn. 7. A yraist ymaith hreswylyr y
wlad hon\ Yn ny^iau Josua a'i ganlynwjT :

a chan iddo yru yniaith'y cenhedloedd yn am-
ser eu tadau, o herwydd ei gyfammod â hwy,
yr oedd yn ddadl gref dros iddo wneyd yr un
peth â'r cenhedloedd hyn yn awr, gan ei

fod yn Dduw mewn cyfammod â hwythau
hefyd. Ac aH rhoddaist i had Abr'aham
dy garediyol—neu dy yyfaill. Rhoddaist hi
i'r plant yn dragywydd er mwyn eu tad, ac
ymrwymaist i fod yn Gyfaill iddynt hwy er
ci fwyn ef. ' Caredigion ydynt oblegid y tad-
au,' Khüf xi. 28.

Adn. 8. A thrigasant ynddí] Am oesoedd
lawer, er dyddiau Josua ; ac adeiladasant i ti

ynddi gysegr—sef y doml yn Jerusalem, o
flaen yr hon yr oeddynt yn awr yn gwcddio.
Nid yw y brenin yn ciybwyll hyn i arwyddo
eu bod wedi haeddu dim oddiar law Duw trwy
ei hadeiladu ; ond y mae yu cdrych arni fêl

ti a wrandewi ac a'p gwaredi xx\.

10 Ac yn awr wele feibion Am-
mon a Moab, a thrigolion mynydd
Seir, y rhai ni chaniateaist i Iís«-ael

fyned atynt, pan ddaethant o wlad
yr Aifít ; ond hwy a droisant oddi-

wrthynt, ac ni ddyfethasanthwynt

;

11 Eto wele hwynt-hwy yn talu 1

ni, gan ddyfod i'n bwrw ni allan

o'th etifeddiaeth di, yr hon awnaeth-
ost i ni ei hetifeddu.

12 O ein Duw ni, oni ferni di

hwynt? canys nid oes genym ni

nerth i sefyîl o flaen y dyrm. fawr
hon sydd yn dyfod i'n herbyn ; ac
ni wyddom ni beth a wnawn : ond
arnat ti y mae^ein llygaid.

13 A holl Judah oedd yn sefyll

gerbron yr Arglwydd, â'u rhai

bach, eu gwragedd, a'u plant.

14 [[ Yna ar Jahaziel mab Ze-

gwystl bresenoldeb grasol Duw gyda hwy, yr

hyn a'i cefuogai i obeithio am gynorthwy

'dwyfol.

Adn. 9. Pan ddel niwed arnom, ^c.J Gwel
ar 1 Bren. viii. 33, &c. ; ti a wrandewi—M
yr addawsai wrth Solomon, 1 Bren. ix. 3.

Adn. 10. A ihrigolion mynydd Seir] Sef

yr Edomiaid, hiliogaeth au ;
gwel ar adn.

1 ; y rhai ni chaniateaist i Israel fyned at-

ynt—i'w haflonyddu : gwel ar Deut. ii. 4—19.

Adn. 11. Et'o îoele hwynt-hwy yn talu i

7ii] Neu yn 'talu dnvg i ni,' fel y mae mewn
chwech o ysgriflyfrau

; gan ddyfod i'n bwrio
ni allan o"th etifeddiaeth di—fel y gallont

brcswylio ynddi eu hunain. Efe a ddadleua

anniolchgarwch ac amighyfiawuder ei elynion,

ac a awgryma y byddai cr gogoniant i Dduw
fod iddo ymddàugos yn eu herbyn. Yr oedd

eu trosedd yn fwy, trwy ou bod yn cynyg ys-

peilio nld yn unig yr Israeliaid, ond hefyd

Diiw »i hun, yr hwn oedd gwir berchenog y
tir, er fod Israel yn ei ddal ef dano.

Adn. 12. ein Dmo ni, oni ferni di

hwynt ?] Oni fydd i ti chwilio eu hachos, eu

caeí yn euog, a'u dedfrydu i gosp am eu han-

nghyfiawnder? Efe a apelia at gyfiawnder

Duw, yr hwn yw noddfa y rhai a ddyoddefant

gam. 'Nid oes genym ni nerth i sefyli o fiaeìi

y dyrfafawr hon—ond pa fodd y dywedai ef

felly, pan yr oedd ganddo 1,100,000 o 'ryfel-

wyr cedyrn nerthol yn Jerusalem ?' pen. xvii.

13—19. Efe a anhyderai yn y fyddin fwyaf,

ac a gyfaddefai nad oedd o ddim grym, os na
fyddai Duw gyda hwy : gwcl ar adn. 3. Ac
ni toyddom ni bcth a wnaion—pa \va. ai an-

turio allan yn erbyn eu gelynion, ai ynte eu
cau eu hunain i fyny yn Jerusalem. Ond
arnat ti y mae ein llygaid—am gyfarwyddyd
pa bcth i'w wneyd, ac am gymhorth a Uwydd-
laht yn yr hyn a wnaent.

Adn. 13. A holl Juda ocdd yn sefyll gcr-

hron yr Arghpydd] Yu edwclí tua'r crseÿr
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chariah, fab Benaiah, íab Jeiel, fab
j

Mattaniah, Lefìad o feibion Asaph,

y daeth Ysbryd yr Arglwj'dd yn
nghanol y gynnlleidfa.

15 Ac efe a ddywedodd, Gwran-
dewch holl Judah, .a thrigolion Jc-

rusalem, a thithau frenin Jehosa-

phat, Fel hyn y dywed yr Arglwydd
wrthych chwi, Nac ofnwch, ac na
ddigalonAYch rhag y dyrfa fawr
hon : canys nid eiddoch chwi y
rhyfel, eithr eiddo Duw.

16 Ý fory ewch i waered yn eu
herbynhwynt; wele hwynt yndy-
fod i fyny wrth riw Sis, a chwi a'u

goddiweddwch hwynt yn ngh\lT yr

afon, tuag anialwch Jeruel.

17 Md rhaÂd i chwi ymladd yn y
rhyfel hwn: sefwch yn llonydd, a

gelwch ymwared yr Arglwydd
tuag atoch, Judah, a Jerusalem :

nac ofnwch, ac na ddigalonwch

:

ewch y fory allan yn eu herbyn
hwynt, a'r Arglwydd fydd gyda
chwi.

18 A Jehosaphat a ymgrymodd i

santeiddiolaf, lle yr oedd yr arch a'r drugar-

eddfa, a'r Secina yn aros rhwng y cerubiaid ;

â'u rhai bach—neu eu babanod, yn nghyda'u

gwragedd a'u plant. Yr oedd yr olwg ar cu

gwragedd a'u plant yn eu cynhyrfu i weddiau
taerach yn y cyfyngder a'r perygl hwn ; ac yr

oeddynt megys yn eu dangos i'r Arglwydd
wrth weddio drostynt, gan obeitliio y tosturiai

yntau wrthynt i'w hamddiffyn a'u gwaredu.

Adn. 14, Yna ar Jahaziel] Yr hwn oedd

Lefiad cyfTrcdin o feibion Asapli yn nghanol y
gynulleidfa, ac na fuasai ond odid yn broft'wyd

o'r blaen ; _?/ daeth Yshrydyr Arfjlwydd—yn
ysbryd ])roft\vydoliaeth, i fynegu iddynt y
caent fuddugoìiaeth heb iddynt hwy yniladd

dim.
Adn. 1.5. Nac ofmvch\ Yr ydych wcdi ofni

yn ddigonol eisioes i'ch tucddu i gei.sio cy-

mhortli gan yr Arglwydd ; bellach naroddwch
le i'r ofu liwnw a'ch gyríii chwi oddiwrtho ef

;

» ac na ddigalonwch—yn yr olwg ar nifer a

chryfder eich gelynion : canys nid eiddocli.

chwi y rhyfel, eithr eiddo J)mv— ni fydd i

1 >duw gymaint a gwneuthur defnydd o honoch

íhwi yn maeddiad y dorf fawr hon ; cithr

bydd iddo ef ei liun gymeryd yr aclios mcwn
llaw, a'cli gwarcdu chwi, a'u dyfotha hwytliau.

Adn. 10. Yfory ewch iicaeredyn eti her-

hyri hwynt] Cany.s byddai eu hympryd dros-

odd erbyn hyny ; wrth riw Sis—lie oddeutu

deg miUdir o .Jerusalem, ar y ílordd i En-gedi

;

iuay anialwch Jeruel—yn agos i Tecoa,

Ádn. 17- Nid rhaidi chwiyinladd] Eithr

yn unig myned aUan mewn trefn filwraidd,

sefyll yn llonydd, ac edrych ar yr Arglwydd
yn ymladd drostynt yn ei ífordd ei hun.
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lawr ar ei wyneb : holl Judah hefyd
a holl drigolion Jerusalem a syrth-

iasant gerbron yr Arglwydd, gan
addoli yr Arglwydd.

19 A'r Lefiaid, o feibion y Co-
hathiaid, ac o feibion y Corhiaid, a
gyfodasant i foliannu Arglwydd
Dduw Israel â Uef uchel ddyrch-
afedig.

20 ^ A hwy a gyfodasant yn fore,

ac a aethant i anialwch Tecoa : ac
wrth fyned o honynt, Jehosaphat a
safodd, ac a ddywedodd, Gwran-
dewch fi, Judah, a thrigolion

Jerusalem ; Credwch yn yr Ar-
glwydd eich Duw, a chwi a sicr-

heir ; coeliwch ei broffwydi ef, a
chwi a ffynwch.

21 Ac efe a ymgynghorodd â'r

bobl, ac a osododd gantorion i'r Ar-
glwydd, a rhai i foliannu prydferth-
wch santeiddrwydd, pan aent allan

o flaen y rhyfelwyr ; ac i ddywedyd,
Olodforwch yr Arglwydd, o her-
wydd ei drugaredd ct hery yn dra-

gywydd.

Adn. 18. A Jehosaphat a ymyrymodd] Yn
arwydd o barch i Dduw, ei grediniaeth o'r

addewid, a'i ddiolcligarwch am drugaredd mor
fawr : holl Juda hej'yd—a wnaethant yr un
peth, yn ol siampl eu brenin; gan addoli yr
Arglwydd—â llef uchel ddyrchafedig, fel yr
adroddir yn adrt. 19.

Adn. 19. A'r Leflaid—a gyfodasant i

foliannu yr Arghüydd] Yn ol gorchymyn y
brenin yn ddiamau, gan gwbl gredu gwirion-

edd y dystiolaeth ; â ILef uchel ddyrchafedig
—yn cael ei gwneuthur â'u lleisiau ac â'u
hoífer cerdd.

Adn. 20. G'wrandeioch fí] Eich brenin, yn
y cynghor ag yr ydwyf yn awr yn myned i'w

draddodi : Ùredwch yn yr Arglwydd eich

Duw—yn yr addewid a roddasai efe am fudd-

ugoliaeth iddynt ar cu gelynion presenol ; a
chwi a sicrheir—nid yn unig niewn dewrder
a gwrolder meddwl, eithr hefyd mewn diogel-

wch corfforol. Coeliioch ei broffwydi c/—nid
yn unig Jahaziel, yr hwn a brolfwydasai idd-

ynt fuddugoJiaeth yn yr ymgyrch hwn, ond
liefyd ei hoU wir brotfwydi cf ; a chwi a ffyn-
loch—yn yr hyn oll yr ymafloch ynddo. Yr
oedd y brenin yn gofalu yn fwy ara i'w bobl

gredu gair yr Arglwydd, nag am ddim arall

;

canys gwyddai mai ar hyny yr yniddibynai y
fuddugüliaeth, ac y gallai eu íiannglirediniaeth

hwy attal y cyftawniad o'r addcwid, Esay vii. 9.

Adn. 21. Äc efe a ymgynghorodd d'r bobl]

Scf â'i brif swyddogion, y rhai oeddynt ei

gynghorwyr rhyfel ; ac a osododd gantorion
i'r Arghoydd—y rhai oeddynt i fyned allan

o flaon y rhylolwyr, heb ddim ganddynt i'w

'wneuthur ond moliannu Duw, molianmi eì
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22 ^ Ac yn yr amsery declireuas-

aiit hwy y gân a'r moliant, y rhodd-
odd yr Arglwydd gynllwynwyr yn
erbyu meibion Ammon, Moab, a

tlirigolion mynydd Seir, y rhai oedd
yn dyfod yn erbyn Judah ; a hwy a

laddasant bawb eu gilydd.

23 Canys meibion Ammon a Moab
a g3^fodasant yn erbyn trigolion

mynydd Seir, i'w diírodi, ac i'w

dyfetha hwynt: a phanorphenasant
hwy drigolion Seir, hwy a helpias-

ant ddyfetha pawb eu gilydd.
2-1 A phan ddaeth Judah hyd

Mispah yn yr anialwch, hwy a ed-

rychasant ar y dyrfa, ac wele hwynt
yn gelaneddau meirwon yn gorwedd
ar y ddaear, ac heb un diangol.

25 A phan ddaeth Jehosaphat a'i

santeiddrwydd, yr hyn yw ei brydferthwch ef

;

íe, ei foliannu ef gyda'r hen fawl-odl dda
hòno, ' yr hon ni fydd i dragwyddoldeb ei

hun,' fel y sylwa Henry, ' ei threulio allan,

Clodforwch yr Arglwydd, o herwydd ei

DRTJGAREDD A BERY Yîí DRAGYWYDD :' gwel
ar pen. vii. 3, 6. Trwy y mynediad hynod
hwn i faes y gwaed, danghosai Jehosaphat ei

ymorphwysiad diysgog ar addewid Duw trwy
enau ei broíf\\'^'d, yr hyn a'i galluogodd ef i

ymorfoleddu cyn brwydro, gwroli ei filwyr ei

hun, a dyrysu y gelyn.

Adn. 22. Ac yn yr amser y dechreuas-
ant hwy y gán a'r moliant] Hyny yw, cyn
gynted ag y dechreuasant ganu a moliannu yn
nghlywedigaeth eu gelynion ; rhoddodd yr
Argìwydd gynllwynicyr—(1) Tybia Gill
mai angylion a ddefnyddiodd Duw, y rhai a
syrthiasant ar elynion Juda. (2) Tybia Pat •

R1CK mai y gwr a osodwyd ganddynt hwy eu
faunain i gynllwyn yn erbyn Juda, asyrthias-

ant mewn camgymeriad, dan eíîaith dylanwad
Duw, ar ran o'ubyddin eu hunain, gan feddwl
mai gwr Juda oeddynt. (3) A thybia ereill

i Dduw beri eiddigedd a gelyniaeth yn mhlith

y Moabiaid, yr Ammoniaid, a'r Edomiaid, fel

y troisant yn fradwyr a chynllwynwyr i'w
gilydd, gan gyfodi yn erbyn eu gilydd, yn lle

yn erbyn Juda. Pwy bynag a feddylir wrth

y cynllwynwyr, o Dduw yr oedd y peth ; ac
fel hyn efe a ymladdodd dros Jehosaphat a'i

wr, heb iddynt hwy ymladd dim, adn. 17.

Adn. 23. Fw difrodi ac i'w dyfetha hioynt]
Oblegid y fradwriaeth a'r lladdfa a wnaed gan
yr Edomiaid yn mhlith yr Ammoniaid a'r

Moabiaid ; ac wedi iddynt ddifrodi a lladd yr
Edomiaid, hwy a helpiasant ddyfethapawh
eu gilydd—trwy fod pob un, yn ei ddyryswch
a'i derfysg meddwl, yn tybied mai Êdomiad
neu luddew oedd y Uall : gwel siampl o hyn
yn Bam. vii. 22.

Adn. 24. A phan ddaeth Juda hyd 3íis-
pah] Saes., hyd y ' tr gwyliad^maeth yn yr
anialwch,' yr hwn ond odid oedd ar ben ' rhiw
Sis,' adn. 16; wele hwynt yn gelaneddau

bobl i ysglyfaethu eu hyspail hwynt,
hwy a gawsant yn eu mysg hwy
lawer o olud, gyda'r cyríí meirw, a

thlysau dymunol (yr hyn a ysglyf-

aethasant iddynt)beth anfeidrol: a
thridiau y buant yn ysglyfaethu yr
yspail ; canys mawr oedd.

26 ^ Ac ar y pedwarydd dyád
yr ymgynullasant i ddyífryn y fen-

dith ; canys yno y bendithiasant yr
Arglwydd : am hyny y gelwir enw
y fan hòno, DyíFryn y fendith hyd
heddyw.

27 Yna y dychwelodd holl wr
Judah a Jerusalem, a Jehosaphat
yn üaenor iddynt, i fyiied yn eu hol i

Jerusalem mewn llawenydd ; canys
yr Arglwydd a roddasai lawenydd
iddynt hwy ar eu gelynion.

meirwon—fel dom ar wyneb y ddaear, heb un
yn fyw i gynyg ymladd à hwy !

Adn. 25. Hivy a gawsant yn eu mysg hwy
lawer o olud] Sef aur ac arian, â'r rhai y bwr-

iadent nid yn unig dalu cyflogau eu milwyr
eu hunain, ond hefyd Iwgr-wobrwyo rhai o

swyddogion Jehosaphat, fel y gwelent achos

;

a ìhlysau dymunol—yn addurniadau ar eu

gwisgoedd, ac ar ranau o'u cyríF, yn ol arfer-

iad y dwyreinwyr; heth anfeidrol—Saes.,

' fwy nag a allent eu dAvyn ymaith :' a thri-

diauyhuant yn ysglyýaethu yr yspuil—yn
dyosg y cyrfî, ac yn casglu y tlysau oddiam
danynt, gan mor lluosog oeddynt, Gwelwn
yma mor oludog o drugaredd yw Duw i'r rhai

a alwant arno mewn gwirionedd ! Gweddiodd
Jehosaphat am iddynt gael eu gwaredu rhag

cael eu hyspeilio gan eu gelynion ; ac nid yn
unig gwnaeth Duw hyny, ond cyfoethogodd

hwy âg yspail y gelyn. Yn awr yr oedd yu
amlwg beth oedd dyben Duw yn dwyn y fydd-

in fawr hon yn erbyn Juda, sefi'w ' darostwng

hwynt, a'u profi, a gwneuthur daioni iddynt

yn y diwedd,' Deut. viii. 16. Yr oedd hyn
oll yn ymddangos ar y cyntaf fel aflonyddwch

i ddiwygiad Juda, ond trôdd allan yn wobr
iddo.

Adn. 26. I ddyfryn y fendith] Saes.,

' dyfíryn Berachah,'' ystyr yr hwn yw hen-

dith ; pa enw a roddasant iddo o herwydd
gwaith y dydd. Canys yno y hendithiasant

yr Arglwydd—cydnabuasant mai oddiwrth

yr Arglwydd y cawsant y fuddugoliaeth a'r

yspail fawr hon, a bendithiasant ef am ei dru-

garedd ryfedd iddynt. Cadwasant y pedwar-
ydd dydd hwn yn ddydd o ddioíchgarwch,

megys y cadwasent un o'r dyddiau o'r blaen
yn ddydd o ympryd a gweddi-
Adn. 27. YrM y dychwelodd holl wýr Ju-

da] Mewn gorymdaith fihvraidd reolaidd, n
Jehosaphatyn cerdded o'u blaen, neu yn gad-
fridog arnynt, fel y byddai i drigolion y wlad,
wrth iddynt fyned rhagddynt tua Jerusalem,
ymuno â hwy yn eu llawenydd a'u moliant.

Adn. 28. / di/ yr Arghoydd] I foliannu a
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Moliannu yr Arglimjää. 2 CROISr. XXI. Jehoram yn lladd eî frodyr.

28 A hwy a ddaetliant i Jerusalem
â nablau, a thelynau, ac udgyrn, i

d yr Arglwydd.
29 Ac ofn Duw oedd ar holl deyrn-

asoedd y ddaear, pan glywsant hwy
fel y rhyfelasai yr Arglwydd yn
erbyn gelynion Israel.

30 Felly teyrnas Jehosaphat a
gafodd lonydd : canys ei Dduw a
roddodd iddo lonyddwch o amgylch.

31 ^ A Jehosaphat a deyrnasodd
ar Judah : mab pymtheng mlwydd
ar hugain oedd efe pan ddechreuodd
deyrnasu, a phum mlynedd ar hug-
ain y teyrnasodd efe yn Jerusalem

:

ac enw ei fam eîoedd Azubah merch
Silhi.

32 Ac efe a rodiodd yn ífordd Asa
ei dad, ac ni chiliodd oddiwrthi,
gan wneuthur yr hyn oedd uniawn
yn ngolwg yr Arglwydd.

33 Er hyny ni thynwyd yr uchel-
feydd ymaith : canys ni pharotoisai

y bobl eu calon eto at Dduw eu
tadau.

34 A'r rhan arall o'r gweithred-
oeddcyntafadiweddafi Jehosaphat,
wele hwy yn ysgrifenedig yn mysg
geiriau Jehu mab Hanani, yr hwn
y crybwyllir am dano yn llyfr bren-
hinoedd Israel.

35 % Ac wedi hyn Jehosaphat
brenin Judah a ymgyfeillodd âg
Ahaziah brenin Israel, yr hwn a
ymroddasai i ddrygioni.

bendithio yr Arglwydd yno, Ue y buasent o'r

blaen yn gweddio arno, adn. 5. Rhaid i fol-

iannu Duw am ei drugarcddau fod yn waith
parhaus i ni yma, yn yr hwn y gobeithiwn

dreulio tragwyddoldcb, ac nid yn waith un di •

wrnod yn unig ; a rhaid i ni wneyd hyny nid

yn unig ar y maes, neu yn ein tai cinhunain,
ond hefyd yn nh yr Arglwydd.
Adn. 29. Ac ofn Duw oedd ar holl deyrn-

asoedd y ddaear] Y rhai oeddynt gyfagos,

ueu a glywsent ani ddifrod geiynion Tsrael.

üfncnt aiíonyddu addolwyr Î3uw, yr hwn a

allai warcdu ci bobl mewn modd mor hynod.
Adn. 30. Felly leyrnas Jehosajìhat a yaf-

odd lonydd] Ilcb ddim tcrfysg mcwnol yu
mhlith ci ddeiliaid, nac ymosodiadîiu allanol

oddiw'th y ccnhedloedd oddiamgylch.

Adn. 31—37. A Jehosaphat a deyrnasodd
ar Juda, Sçc.] Gwcl yr adnodau hyn wedi cu

liegluro ar 1 lîron. xxii. 41—49.

PEN. XXI. Adn. 1. AJchosaphat a hun-
odd yyda'i dadau, ^c.] Gwcl ar 1 I3rcn.

xxn. 50.

Adn. 2. Ac iddo ef] Sef Jclioram, yr hwn
G02

36 Ac efe a unodd âg ef a'r

wneuthur llougau i fyned i Tarsis :

a gwnaethant y llongau yn Esion-
gaber.

37 Yna Eliezer mab Dodafah o
Maresah a broffwydodd yn erbyn
Jehosaphat, gan ddj^wedyd, her-
wyddi ti ymgyfeillachu âgAhaziah,
yr Arglwydd a ddrylliodd dy waith
di. A'r llongau a ddrylliwyd fel

na allasant fyned i Tarsis.

PENNOD XXI.

\ JEHOSAPHATahunoddgyda'i^ dadau, ac a gladdwyd gyda'i
dadau yn ninas Dafydd. A Jehoram
ei fab a deyrnasodd yn ei le ef.

2 Ac iddo ef yr aedd brodyr,
meibion Jehosaphat; Azariah, a
Jehiel, a Zechariah, ac Azariah, a
Michael, a Sephatiah: y rhai l^n
oll oedd feibion Jehosaphat brenin
Israel.

3 A'u tad a roddodd iddynt rodd-
ion lawer, o arian, ac aur, agwerth-
fawr bethau, gyda dinasoedd caerog
yn Judah: ond efe a roddodd y
frenhiniaeth i Jehoram, canys efe

oedd y cyntafanedig.
é A Jehoram a gyfodödd ar fren-

hiniaeth ei dad, ac a ymgadarnha-
odd, ac a laddodd ei holl frodyr â'r

cleddyf, a rliai hefyd o dywysogion
Israel.

a ganlynodd ei dad yn y frenhiniaeth ; yr
oedd hrodyr—sef y chwcch a cnwir yma. Y
mae y pedwarydd mab yn cacl ei alw Atar-
iaìiu yn yr Hebraeg, i'w wahaniactlm oddi-

wrth y cyntaf. I^ rhai hyn oll oedd feihion

Jehosaphat hrenin Isracl—neu ' frenin Juda'
fel y mae mewn 38 o ysgriflyfrau nebreig
Rennicott a Do Rossi, ac yn y cyficithiadau

Syriaidd, Arabaidd, Groeg, a Lladin. Gwydd-
om oll mai brenin Juda oedd Jehosaphat, ac

na bu cfe erioed yn teyrnasu ar Israel.

Adn. 3. A'u tad aroddoddiddynt roddion

la'er] I'w cynal yn anrhydeddus fel tywys-

ogion
; yífda dinasocdd caeroy—iddynt gael

llywodraeth drostynt fel rhaglawiaid : ond cfe

a roddoddy frenhiniaeth i Jchoram—am eî

fod yn ctifedd y goron fcl y cyntafancdig, er

na chcdwid y rhcol lion bob amsor.

Adn, 4. A Jehoram a yyfododd ar fren-
hiniacth ei dad] Saes., 'pan gyfododd Jolior-

am i frcnhiniacth oi dad,* ncu i dcyrnn.su v\

hunan ar ol mnrw ci dad ; cnnys ymddcngys
iddo fod yn cyd-dcymasu i\'i dad am ryw hyd
yn ystod ci fywyd ef : gwcl ar 2 15rcn. i. 17,

a Yiii. 10,17. Ac ay7nyadarnhaodd—nQ\\u



EilunaädoUadli Jelioram. 2 CEON. XXI. ProfiüydoUaeth EUas.

5 ^ Mab deiiddeng ralwycld ar
hugain ocdd Jelioram pan ddeclireu-

odd efc deyrnasii, ac wyth mlynedd
j teyi'nasodd efe yn Jerusalem.

6 Ac efe a rodiodd yn ffordd bren-
hinoedd Israel, fel y gwnelsai t
Ahab ; canys merch Ahab oedd
wraig iddo : ac efe a wnaeth yr hyn
oecîíí ddi'wg yimgolwg yrArglwydd.
7 Ond ni fynai yr Arglwydd ddy-

fetiìa t Dafydd, er mwyn y cyfam-
mod a ammodasai efe â Dafydd, fel

y dywedasai, y rhoddai* efe iddo
oleuni ac i'w feibion byth.

8 ^ Yn ei ddyddiau ef y gwrth-
ryfelodd Edom odditan law Judah,
ac y gosodasant frenin arnynt eu
hun.

9 A Jehoram a aeth allan, a'i dy-
wysogion, a'i holl gerbydau gydag
ef : ac efe a gyfododd liw nos, ac a

darawodd yr Edomiaid, y rhai oedd
yn ei amgylchu ef, a thywysogion y
cerbydau.

10 Felly Edom a wrthryfelodd
odditan law Judah hyd y dydd hwn

:

•f^aledodd ei galon,' fel yr arwydda y gair

chazak yn fynych ; ac a laddodd ei hollfro-

dyr—rhag iddynt godi i'w ddiorseddu ef, neu

i gael eu cyfoeth i'w feddiant ei huu ; a rhai

hefyd dywysogion Israel—y rhai, o wir

gariad at Dduw a'i grefydd, a adawsant eu

meddiannau yn nheyrnas Israel, ac a ym-
gorflforasant dan frenhiniaeth Juda er mwyn y
deml a'i gwasanaeth. Efe a laddodd y rhai

olaf hyn am iddynt feiddio dywedyd yn ei er-

byn ef am ladd oi frodyr, neu rhag iddynt eì

thwynebu ef yn sefydliad eilunaddoliaeth

yn y wlad.

Adn. 5—10. Mah deuddeng mlicydd ar
hugain oedd Jehoram, ^'c.] Gwel y sylwadau
ar 2 Bren. viii. 17—22.

Adn. 11. JSfe hefyd a wnaeth uchelfeydd]
Sef temlau ac allorau i eilunod ; ac a wnaeíh
i drigolion Jerusalem huteinio—neu eilun-

addoíi, yr hyn oedd yn buteindra ysbrydol

oddiwrth eu Duw cyfammodol ; ac a gymhell-

odd—neu a orfododd holl Juda i gofleidio

eilunaddoliaeth, trwy fygythion, erlidiau, a
dirw}on ond odid. Hyn oedd eftaith ei briod-

as annghydmharus ef âg Athaliah, merch
Ahab a Jezebel eilunaddolgar.

Adn. 12. ^ daethysgrifen oddiwrth Elias

y proffwyd ato ef\ Y mae yn amlwg oddi-

wrth 2 Bren. ii. 11, a iii. 11, 12, fod Elias

wedi ei symud i'r nefoedd yn nheyrnasiad Je-
hosaphat, tad Jchoram : pa fodd gan hyny y
gallai ef anfon Uythyr at y mab ? (1) Dywed
rhai, gyda Josepiius a'r LXX, iddo ei anfon ef

o'r nefoedd gydag angel. (2) Ereill, gyda
KlMClll, iddo trwy ysbryd proff'wydoliaeth

ragweled y gwrthgiliad hwno eiddo Jehoram, a

a gwrthryfelodd Libnah y pryd
hwnw odditan ei law ef ; o herwydd
iddo ymwrthod âg Arglwydd Dduw
ei dadau.

1

1

Efe hefyd a wnaeth uchel-
feydd yn mynyddoedd Judah, ac a
wnaeth i drigolion Jerusaiem but-
einio, ac a gymhellodd Zudi?ih.ihyny.

12 ^ A daeth ysgrifen oddiwrth
Elias y projBPwyd ato ef, gan ddy-
wedyd, Fel hyn y dywed Arglwydd
Dduw Dafydd dy dad, herwydd
na rodiaist ti yn ffyrdd Jehosaphat
dy dad, nac yn ífyrdd Asa brenin
Judah

;

13 Eithr rhodio o honot yn ffordd
brenhinoedd Israel, a gwneuthur o
honot i Judah ac i drigolion Jeru-
salem buteinio, fel y puteiniodd t
Ahab, a lladd o honot dy frodyr
hefyd o d dy dad, y rhai oedd well
na thydi

:

14 Wele, yr Arglwydd a dcry â
phla mawr dy bobl di, a'th blant,
a'th wragedd, a'th holl olud.

15 A thi (X gai glcfyd mawr, clefyd

gadael y llythyr yn llaw Eliseus i'w anfon iddo
pan gymerai y gwrthgiliad le, fel y cai fwy o
argraflf ar ei fedd^\ 1. (3) EreiÚ, gyda Benson,
fo^ Elias yn cael ei roddi yma am Eliseus.

(4) EreiU, gyda Lightfoot, mai nid yr un
oedd yr Elias hwn a'r hwn a symudesid, ond
rhyw broflFwyd arall o'r un enw. (5) Ac ereill

a dybiant, gan na hafano Elias, eithr ei sy-
ìmid, ei fod ef fyth yn y corf, ac iddo anfon

y Uythyr hwn o'r ddirgelfa liòno lle y cudd-
iesid ef gan yr Hollalluog. Myn Dr. Ken-
NicoTT mai Eliseus a'i hysgrifenodd, am fod
Elias wedi ei symud i'r nef dair hlynedd ar
ddeg cyn hyn. Modd bynag, y mae yr holl

ysgriflyfrau a'r cyfieithiadau yn darllen Elias;
a'r ystyr tebycaf i fod yn gy\nr, yn fy marn i,

yw yr aíZuchod. Felhyny dyioed Arglwydd
Dduw Dafydd dy dad—ac nid ei Arglwydd
Dduw ef; canys yr oedd ef wedi gwrt'hod

Duw Dafydd, a throi o flyrdd duwiol ei dad
a'i daid, gan rodio jn ff"yrdd cilunaddolgar
brenhinoedd Israel,

Adn. 13. Y rhai oedd loell na thydi\ Yn
fwy diniwed, cyfiawn, a duwiol, ac yn addas-
ach i'r orsedd. Awgrymir yma fod ei frodyr

yn ddynion yn ofni Duw, ac yn casâu eilun-

od : ac os feUy, yr oedd ei bechod yn fwy an-
fad, trwy ei fod yn tarddu oddiar elyniaeth at

Dduw, yn gystal ag atynt hwythau.
Adn. 14. Wele, yr Arghoydd a dery â

phla maior'] Neu ' â drygau mawr,' y rhai a
enwir yn adn. 16, 17 ; a thybia rhai i'r Ar-
glwydd roddi rhyw hla arnynt liefyd. Dy
bohl di—neu ei ddeiliaid, am eu bod yn euog
o'r un eilunaddoliaeth ; a'th hlant, a'th

wragcdd, a'th holl olud—trwy gaethgludo
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Barn Duvj 2 CROIsr. XXII. ar JeJioram.

o'tli ymysgaroedd, nes myned o'th

goluddion allan gan y clefyd, o
ddydd i ddydd.

1

6

^ FeÌly yr Arglwydd a gy-
ífrôdd yn erbyn Jehoram ysbryd y
Philistiaid, a'r Arabiaid, y rhai
oedd gerllaw yr Ethiopiaid.

17 A hwy a ddaethant i fyny i

Judah, ac a'i drylliasant hi, ac a
gaethgludasant yr holl gyfoeth a
gafw^^d } n nh y brenin, a'i feibion
hefyd a'i wragedd ; fel na adawyd
mab iddo, ond Jehoahaz yr ieuangaf
o'i feibion.

18 ^ Ac wedi hyn oll yr Ar-
glwydd a'i tarawodd ef yn ei ymys-
garoedd á chlefyd anaele.

19 A bu, ar ol talm o ddyddiau,
ac wedi darfod yspaid dwy flynedd,
ei ymysgaroedd ef a aeth allan gan
ei glefyd : felly y bu efe farw o

a lladd y naill, ac yspeilio y Uall, adn. 17
Adn. 15. A thi a gai glefyd mawr] ran

ei radd a'i barhad ; clefyd o'th ymysgaroedd
—yr byn oedd yn gosp briodol iddo ef, yr hwn
nid oedd ganddo ymysgaroedd tosturi tuag at

ei frodyr, adn. 4 ; nes myned o'th goluddion
allan—gan nerth y clefyd : gwel ar adn. 19.

Adn, 16. Felly yr Arglwydd] I'r dyben i

gospi Jehoram a'i bobl am eu heilunaddol-

iaeth a'u drygioni; a gyffrôdd—ysbryd y
Philistiaid a'r Arabiaid—y rhai a ddaros-

tyngesid gan Jehosaphat ei dad, i'r hwn y
dygent anrhegion a theyrnged tra y bu efe

byw, pen. xvii. 11 ; ond yn awr defnyddiodd
yr Arglwydd hwynt i wueuthur ei waith ef,

trwy eu gwroli i fyned allan yn erbyn Je-

horam.
Adn. 17- A h%oy dddaethant ifyny i Juda]

Gyda'u gilydd yn ddiamau ; ac a'i dryllias-

ant hi—sef ei dinasoedd a'i hamddiíFynfeydd
;

ac a gaethgludasant yr holl gyfoelh—hyny
yw, dygasant ymaith bob peth gwerthíawr ag

ydoedd yn mhalas y brenin ; a'ifeibion hefyd
'a'i wragedd—caethgludwyd a lladdwyd hwy-
thau olí oddieithr Athaliah, y waethaf o'i wr-

agedd ef, a'i mab : gwcl ar pen. xxii. 1. Y
inae yn debyg iddynt hwy ymguddio rhag y
gelynion mewn rhyw le dan y ddaear, neu ífoi

gyda'r brenin allan o'r ddinas. Jehoahaz—
yr hwn hefyd a elwir Ahaziah ac Azariah,
pen. xxii. 1, G. Y mac y tri enw hyn bron

o'r un ystyr, ac yn arwyddo ' meddiant, ncrth,

nou gymliortli yr Arglwydd.'

Adn. 18. Ac wedi hyn ollyr An/lwydd aH
tarawodd ef yn ei ymysgaroedd] Ÿn ol y
rhagfynegiad ysgrifenedig, adn. 15 ; á chlefyd

anaeìe—ífyrnig, erchyll, dychrynllyd ; Saes.,

* â cldefyd anfeddyginiaethol.'

Adn. 19. A bu ar ol talm o ddyddiau] Ar
ol bod yn dyoddef arteithiau y clefyd ercliyll

hwn ara oddoutu dwy flynedd ; ei ymyagar-
oedd ef a aefh allan gan ei glefyd—rhuid fod
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glefydau drwg. A'i bobl ni Aynaeth-
ant iddo gyneu, megys cyneu ei

dadau.
20 Mab deuddeng mlwydd ar

hugain oedd efe pan ddechreuodd
efe deyrnasu, ac wyth mlynedd y
teyrnasodd efe yn Jerusalem ; ac
efe a ymadawodd heb hiraeth am
dano : a chladdasant ef yn ninas
Dafydd, ond nid yn meddrod y
brenhinoedd.

PEXIíOD XXII.

\ THRIGOLTOÎT Jerusalem a^ urddasant Ahaziah ei fab ieu-
angaf ef yn frenin yn ei le ef : canys
y fyddin a ddelsai gyda'r Arabiaid
i'r gwersyll, a laddasai y rhai hynaf
oll. Felly Ahaziah mab Jehoram
brenin Judah a deyrnasodd.

hyn wedi ei achosi gan fflameg nen enyniad
angherddol yn ei ymysgaroedd, yn cael ei

ddylyn gan waedlif echrys ; ac fel hyn, ebai

Dr. Mede, y bu farw dau frenin annuwiol arall,

sef Antiochus Epiphanes a Herod Agrippa.
Felly y bu efefarw o glefydau drwg—gellir

meddwl oddiyma iddo gael ei gystuddio âg
amrai glefydau ar unwaith ; a thy'bia rhai fod

clwyf y marchogion, y gwaedlif, y manwynau,
tafidde, &c., yn ei boeni ar yr un pryd. Y
mae yn wir y gall dynion da, ac anwyliaid y
nef, gael eu cystuddio à chlefydau o'r fatii

yma ; eithr i'r cyfryw y maent yn geryddon
tadol ; a than ddwyfol gynaliaeth gall yr enaid

brofi csmwythyd a heddwch, hyd yn nod pan
fyddo y coríf yn dyoddef poen : ond y mae yn
debyg mai nid felly yr oedd yn achos Jehor-

am. AH bobl ni wnaethant iddo gyneu—
trwy losgi Uysiau peraroglaidd mewn ííbrdd o

anrliydcdd iddo, fel y gwnaed i'w daid Asa,

ac ond odid i ereill o frenhinoedd Juda : gwel
ar pen. xvi. 14.

Adn. 20. Mab ddeuddeng mlwydd ar hug-
ain] Gwol ar 2 Bren. viii. 16, Ì7; ac efea
ymadawodd heb hiraeth am dano—gan neb
o'i ddeiliaid, gan mor ddrygionus agorthrym-
us y buasai yn ei fywyd : nou, fel yrarwydda
yr Ilebraeg, ' cfe a ymadawodd hcb ddymun-
iad ;' nid oedd ef ei liun yn dymuno byw yn
hwy, gan mor fawr oedd oi boenau ; ac nid

oedd ei ddeiliaid yn dymuno iddo fyw, gan oi

fod yn folhlith iddynt. A chladdasant ef yn
ninas Dafydd—o barcli iddo fel un o hiliog-

aeth Dafydd ; ond nid yn meddrod y bren-

hinoedd—o anfri arno ef ei hun.

PEN. XXIT. Adn. 1. A ihrigolion Jeru-
salem a urddasant Ahaziah] Ÿr un a Jeho-
ahaz, pen. xxi. 17 ; canys yfyddin a ddclsai

gyda'r Arabiaid—sef y PÌiilistiaid, nou ynto
ryw grouloiiiaid a ganlynent yr Arabîaid, ac a

ladíh'iit V rhai na wnaethai vi' Arabiaid ddim

I



Teyrnasiad Äìiazia'h.

2 Mab dwy flwydd a deugain

oedd Aliaziah pan ddechreuodd efe

deyrnasu ;" ac un flwyddyn y teyrn-

asodd efe yn Jerusalem : ac enw ei

fani ef oedd Athaliah merch Omri.

3 Yntau hefyd a rodiodd yn ffyrdd

t Ahab: canys ei fam oedd ei

gynghor ef i wneuthur drwg.
4 Ac cfe a wnaeth yr hyn oedd

ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd, fel

t Ahab: canys hwynt-hwy ocdd
gynghoriaid iddo ef, ar ol marwol-
aettí ei dad, i'w ddinystr ef.

5 ^ Ac efe a rodiodd yn ol eu
cynghor hwynt, ac a aeth gyda Je-

horam mab Ahab brenin Israel i

ryfel, yn erbyn B[azael brenin Syr-

ia, ynEamoth-Gilead: a'r Syriaid a

darawsant Joram.
6 Ac efe a ddychwelodd i ymiach-

âu i Jezreel, o herwydd yr archoll-

ion á'r rhai y tarawsant ef yn Ram-
ah, pan ymladdodd efe â Hazael
brenin Syria. Ac Azariah mab
Jehoram brenin Judah a aeth i

waered i ymweled â Jehoram mab
Ahab i Jezreel, canys claf oet^tí efe.

7 A dinystr Ahaziah oedd oddi-

wrth Dduw, wrth ddyfod at Joram :

canys pan ddaeth, efe a aeth gyda
Jehoram yn erbyn Jehu mab Nimsi,
yr hwn a eneiniasai yr Arglwydd i

dori ymaith d Ahab.

2 CEOIÍ. XXIÎ. Acliub Joas.

ond eu caethgludo ; a laddusai y rhai hynaf
oll—fel y gwelsom pen. xxi. Ì7. Yr oedd
Jehoram wedi Uadd ei hoU frodyr ; a darfu i'r

rhai hyn ladd ei holl feibion yntau oddieithr

Ahaziah. Ac ni ddiangasai yntau, oni buas-

ai ei fod o d Dafydd, yr hwn yr oedd yn
rhaid peidio ei Iwyr ddiwreiddio fel t Ahab,
am fod bendith i ddyfod allan o hono, nid llai

bendith na'r Messia.
Adn. 2. Mab dwy flwydd a deugain oedd

Ahaziahpan ddechreuodd efe deyrnasu] Yn
2 Bren. viii. 26, dywedir mai dîoy flwydd ar
hugain ydoedd, ac felly ei darllenir yma yn y
Syriaeg a'r Arabaeg : a chan i'w dad farw yn
ddeugain mlwydd oed, pen. xxi. 20, nis galiai

Ahaziah fod yn 42, heb iddo fod ddwy flynedd
yn hynach na'i dad ! Y mae yn dra thebyg
mai 22 oedd darlleniad y testyn Hebreig ar y
cyntaf ; canys pan yr oedd y rhif yn cael ei

ysgrifenu mewn llythyrenau unigol, yr oedd
yn hawdd camgymeryd y caph, uöain, am
mem, deugain ; ac y mae y tebygolrwydd
rhyngddynt yn fwy fyth yn yr hen lythyren-
au Hebreig, y rhai a elwir yn awr yn llythyr-

enau Samaritanaidd, y rhai nas gellir eu
gwahaniaethu ond gan lygad tra chyfarwydd.
Ac enw ei fam efoedd Athaliah merch Om-
ri—neu yres Omri : gwel ar 2 Bren. viii. 26.

4 M

8 A phan farnodd Jehu yn erbyn
t Ahab, efe a gafodd dywysogion
Judah, a meibion brodyr Ahaziah,

ý rhai oedd yn gwasanaethu Ahaz-
iah, ac efe a'u lladdodd hwynt.

9 Ac efe a geisiodd Ahaziah ; a
hwy a'i daliasant ef, (canys yr oedd
efe yn llechu yn Samaria,) a hwy
a'i dygasant ef at Jehu : lladdasant

, ef hefyd, a chladdasant ef ; canys
dywedasant, Mab Jehosaphat yw
efe, yr hwn a geisiodd yr Arglwydd
â'i holl galon. Felly nid oedd
gan d Ahaziah nerth i lynu yn y
deyrnas.

10 ^ Ond pan welodd Athaliah
mam Ahaziah farw o'i mab, hi a
gyfododd, ac a ddyfethodd hoU
ìrenhinol had t Judah.

11 Ond Josabea merch y brenin
a gymerth Joas mab Ahaziah, ac
a'i íladrataodd ef o fysg meibion y
brenin y rhai a laddwyd, ac a'i

rhoddodd ef a'i fammaeth yn ystaf-
ellygwelyau. Felly Josabeamerch
y brenin Jehoram, gwraig Jehoiada
yr offeiriad, (canys chwaer Ahaziah
ydoedd hi,) a'i cuddiodd ef rhag
Athaliah, fel na laddodd hi ef.

12 Ac efe a fu yn nghudd gyda
hwynt yn nh Dduw chwe blynedd :

ac Athaliah oedd yn teyrnasu ar y
wlad.

Adn. 3. Yntauhefyda rodiodd yn ffyrdd
t Ahaì)] Mewn eilunaddolìaeth a phob dryg-
ioni ; canys ei fam oedd ei gynghor ef i

wneuthur dnog—yr hon oedd yn ferch i Ahab
a Jezebel eilunaddolgar, ac felly a chwennych-
ai ddwyn ei mab i fyny mewn eilunaddoliaeth,
megys y dygesid hithau gan ei rhieni,

Âdn. 4. Fw ddinystr ef] ran ei gorff a'í

enaid.

Adn. 5, 6. Ac a aeth gyda Jehoram maò
Ahah] Sef ei ewythr brawd ei fam ; i ryfel
yn erhyn Hazael—gwel ar 2 Bren. viii. 28,
29. Ac Azariah—yT un ag Ahaziah : gwei
ar pen. xxi. 17-

Adn. 7. A dinystr Ahaziah oedd oddiwrth
Dduw] Yn cael ei ddwyn oddiamgylch gan ei
ragluniaeth oruwchlywodraethol ef, yn gosp
dra chyfiawn am ei bechodau : gwel ar 2 Bren
ix. 21—27.

Adn. 8. A phan farnodd Jehu] Neu, 'pan
yr oedd efe yn gweinyddu barn Duw ard
Ahab ;' efe a gafodd dywysogion Juda—
gwel ar 2 Bren. x. 11—14.

Adn. 9. Ac efe a geisioûd Ahaziah, ^c.]
Gwel ar 2 Bren. ix. 27, 28 ; a chladdasant ef— barch i Jehosaphat ei daid duwiol, yr liwn
a geisiodd yr Arglwydd â'i holl galon.

Adn. 10—12. Oììd pan loelodd Athaliah
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Gwneyd Joas yn ýrenin. 2 CRON. XXIII. Lladd Athalîa'h,

PENNOD XXIII.

ÀC yr y seithfed flwyddyn yr ym-
gaànliaodd Jehoiada, ac y cy-

merodd dywysogion y cannoedd,

Azariali mab Jeroham, ac Ismael

mab Johanan, ac Azariah mab Ob-

ed, a Maaseiah mab Adaiah, ac

Elisaphat mab Zichri, gydag ef

mewn cj^ammod.
2 A hwy a aethant o amgylch yn

Judah, ac a gynnllasant y Lefìaid o

holl ddinasoedd Judah, a phenau

cenedl Israel, ac a ddaethant i Je-

rusalem.
3 A'r holl gynulleidfa a wnaeth-

ant gyfammod á'r brenin yn nh
Dduw : ac efe a ddywedodd wrth-

ynt hwy, Wele, mab y brenin a

deyrnasa, fel y Uefarodd yr Ar-

glwydd am feibion Dafydd.

4 Dyma y peth a wnewch chwi

;

Y drydedd ran o honoch, y rhai a

ddeuant i mewn ar y sabboth, o'r

ofFeiriaid ac o'r Lefiaid, fydd yn

borthorion i'r trothwyau

;

5 A'r drydedd ran fydd yn nh y
brenin ; a'r drydedd ran wrth borth

y sylfaen ; a'r holl bobl yn nghynt-

eddau t yr Arglwydd.
6 Ac na ddeled neh i dy yr Ar-

glwydd, ond yr oíFeiriaid, a'r gwein-

idogion o'r Lefìaid ; deuant hAvy i

mewn, canys santaidd ydynt : ond

yr holl bobl a gadwant wyliadwr-

'iaeth yr Arglwydd.
7 A'r Lefiaid a amgylchant y

brenin o bob tu, pob un á'i arfau yn

ei law ; aphwy bynag arall a ddelo

i'r t, llâddcr ef: ond byddwch

chwi gyda'r brenin, pan ddelo efe i

mewn, a phan elo efe allan.

8 A'r Lefiaid a holl Judah a

wnaethant yn ol yr hyn oU a or-

chymynasai Jehoiada yr ofTeiriad,

a hwy a gymerasant bawb cu gwr,

y rhai oedd yn dyfod i mewn ar y
sabboth, gyda'r rhai oeddyn myned
allan ar y sabboth : (canys ni rydd-

hasai Jeìioiada yr oífeiriad y dos-

barthiadau.)

9 A Jehoiada yr öfíeiriad a rodd-
odd i dywysogion y cannoedd, y
gwaewfíyn, a'r tarianau, a'r estylch,

afuasai yn eiddo y brenin Dafydd,
y rhai oedd yn nh Dduw.

10 Ac efe a gyfleodd yr holl bobl,

a phob un â'i arf yn ei law, o'r tu
deau i'r t hyd y tu aswy i'r t, yn
nghylch yr allor a'r t, yn ymyl y
brenin oddiamgylch.

11 Yna y dygasant allan fab y
brenin, a rhoddasant y goron arno
ef, a'r dystiolaeth, ac a'i hurddasant
ef yn fretiin : Jehoiada hefyd a'i

feibion a'i heneiniasant ef, ac a ddy-
wedasant, Byw fyddo y brenin.

12 ^A phan glybuAthaliahdrwst
y bobl yn rhedeg, ac ynmoliannuy
brenin, hi a ddaeth at y bobl id yr
Arglwydd.

18 A hi a edrychodd, ac wele y
brenin yn sefyll wrth ei golofn yn
y ddyfodfa, a'r tywysogion, a'r ud-
gyrn yn ymyl y brenin ; a holl bobl

y wlad yn llawen, ac yn llêisio

mewn udgyfn ; a'r cantorion âg off-

er cerdd, a'r rhai a fedrent foliannu.

Yna Athaliah a rwygodd ei dillad,

ac a ddywedodd; Bradwriaeth,brad-
wriaeth !

14 A Jehoiada yr ofFeiriad a ddyg
allan dywysogion y cannoedd, sef
swyddogion y llu, ac a ddywedodd
wrthynt, Dygwch hi allan o'r rhes-

au : a'r hwn a ddelo ar ei hol hi,

lladder ef â'r cleddyf. Canys dy-
wedasai yr offeiriad, Naleddwchhi
yn nh yr Arglwydd.

15 A hwy a roddasant ddwylaw
arni hi, a hi a ddaeth tua'r porth y
deuai y meirch id y brenin, ac yno
y lladdasant hwy hi.

16 ^ A Jehoiada a wnaeth gyf-

ammod rhyngddo ei hun, a rhwng
yr holl bobl, a rhwng y brenin, i

fod yn bobl i'r Arglwydd.
17 Yna y.r holl bobl a aethant i

d Baal, ac a'i distrywiasant ef, a'i

allorau, ei ddelwau hefyd a ddryll-

iasant hwy, ac a laddjisant Mattan
offeiriad Baal o flaen yr allor.

mam Ahatiah farw oH mah, <^^c.] Gwcl yr

adnodau hyn wedi ou hegluro ar 2 Bren. xi.

1—3.

PEN. XXT1I. Adn. 1—21. Ac yn y seith-

fed flwyddipi] Ar ol i Athaliah gwro.\g Ahaz-

'iah "fod" yn "teyrnasu ar Judu chwe blynedd, ac
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i'w fab ef Joas fod }ti nghiidd yn nh Dduw
am yr yspaid hwnw, pen. xxii. 10—12 ; yri/m-
gadarnhaodd Jehoiada—yr archoflfciriad, i

urddo Joas yn frenin: gwelyrhoUbennod hon
wedi ei hegluro yn y sylwadau ar 2 Bren. xi.

4—21.



Cyfvaniaäaii af 2 CRON. xxiy. gyií'eirío y deml.

18 Â. Jehoiada a osododd swydd-
au ynnh yr Arglwydd, dan law yr
ofifeiriaid y Lefiaid, y rhai a ddos-

barthasai Dafydd yn nh yr Ar-
glwydd, i ofifrymu poeth-offrymau
yr Arglwydd, fel y mao yn ysgrif-

enedig yn nghyfraith Moses, mewn
llawenydd a chân, yn ol t.refn Da-
fydd.

19 Ac efe a gyfleodd y porthorion

wrth byrth t yr Arglwydd, fel na
ddelai i mewn neb a fyddaî aflan

mewn dim oll.

20 Cymerodd hefyd dywysogion

y cannoedd, a'r pendefigion, a'r

rhai oedd yn arglwyddiaethu ar y
bobl, a holl bobl y wlad, ac efe a
ddyg y brenin i waered o d yr Ar-
glwydd ; a hwy a ddaethant trwy y
Í)orth uchaf i d y brenin, ac a gyf-

easant y brenin ar orseddfa y fren-

hiniaeth.

21 A holl bobl y wlad a lawen-
ychasant, a'r ddin'as a fu lonydd
wedi iddynt ladd Athaliah á'r

cleddyf.

PENlSrOD XXIV.

MAB saith mlwydd oedd Joas pan
ddechreuodd efe deyrnasu, a

deugain mlynedd y teyrnasodd efe

yn Jerusalem: ac enw ei fam ef

oedd Sibeah o Beerseba.

PEN. XXIV. Adn. 1. Mab saith mlwydd
oedd Joas'i Gwel ar 2 Bren. xi. 21.

Adn. 2. A Joas a wnaeth yr hyn oedd
union] Gwel ar 2 Bren. xii. 1, 2.

Adn. 3. A Jehoiada a gymerth iddo ddwy
tcragedd] Nid iddo eà h\m, ond i Joas. Wrth
ystyried y mawr niwed a wnaed gan Athaliah,

gwraig Jehoram ei daid ef, mewn gwlad ac

eglwys, yr oedd Jehoiada yr archoíFeii'iad yn
awyddus am i Joas gael gwragedd du\^iol

;

ond yr oedd efe yn feius wrth gëisio iddo ddwy
ar unwaith, os felly y gwnaeth : ond gall na
cheisiodd efe yr ail nes i 'r gyntaf farw.

Adn 4. Ac wedi hyn] Wedi iddo ddyfod i

oedran gr, a phriodi ; Joas a roes eifryd
ar adnewyddu t yr Arglwydd—yr liwn

oedd wedi ei rwygo a'i yspeilio yn amser Ath-
aliah a'i mab, adn. 1.

Adn. 5. A chesglwch gan holl Israel arian]
Nid yn unig gan Iwythau Juda a Benjamin,
ond hefyd gan bawb o'r deg Uwyth ag oeddynt
wedi dyfod i breswylio yn nheyrnas Juda. 1
gyweirio t eich Duw o jlwyddyn iflwydd-
yn—nes y byddai wedi ei gwbl orphen ; neu
yr oeddynt i gasglu ychydig bob blwyddyn
nes y byddai ganddynt ddigon mewn llaw i'w
adgyweirio. Prysurwch chwithau y peth—
yr o€dd Joai yn awyddus am i'r denil ga«l «i

2 A Joas a wnaeth yr hyn oedd

union yn ngolwg yr Arglwydd holl

ddyddiau Jehoiada yr offeiriad.
_

3 A Jehoiada a gymerth iddo

ddwy wragedd : ac efe a genhedl-

odd feibion a merched.
4 ^ Ac wedi hyn Joas a roes

ei fryd ar adnewyddu t yr Ar-
glwydd.

5 Ac efe a gynullodd yr ofSeiriaid

a'r Lefiaid, ac a ddywedodd wrth-

ynt, Ewch i ddinasoedd Judah, a

chesglwch gan holl Israel arian i

gyweirio t eich Duw, o flwyddyn
i flwyddyn : prysurwch chwithau y
peth. Ond ni frysiodd y Lefiaid.

^

6 A'r brenin a alwodd am Jeh(5i-

ada, yr offeíriad penaf, ac a ddy-
wedodd wrtho, Paham na cheisiaist»

gan y Lefiaid ddwyn o Judah, ac o

Jerusalem, dreth Moses gwas yr
Arglwydd, a chynulleidfa Israel, i

babell y dystiolaeth ?

7 Canysmeibion Athaliah y Tj^'raig

ddrygionus hòno a rwygasent d
Dduw ; a holl gysegredig bethau t
yr Arglwydd a roisant hwy i Ba-
alim.

8 Ac wrth orchymyn y brenin
hwy a wnaethant gist, ac a'i gosod-
asant hi yn mhortht yr Arglwydd
oddiallan.

9 A rhoddasant gyhoeddiad yn

hadgyweirio ar frys, am mai t addcfliad Duw
ydoedd, ac am mai yno yr achubwyd ef yn ei

fabandod. Ond nifrysiodd y Lefiaid—naill

ai o ddifaterwch am adgyweirio y deml, neu
am fod yn anhawdd cael digon o arian gan y
bobl at hyny, neu ynte am eu bod yn cadw yr

arian at eu cynaliaeth eu hunain : gwel av

2 Bren. xii. 7-

Adn. 6. Paham na cheisiaist gan y Lefi'
aid, 4"c.] Tybiai y brenin mai ar Jehoiada yr
oedd y bai o'r oediad uchod, trwy nad oedd ef

yn gwasgu ar y Lefiaid i gasglu yr arian ;

dreth 3Ioses—sef ' hanner sicl ' ar bob un ag
ydoedd yn fab ugain mlwydd ac uchod, fel

' iawn am ei einioes,' Exod. xxx. 12—16.

Adn. 7- Canys meihion Athaliah] SefAh-
aziali a'i frodyr, cyn iddynt gael eu caeth-

gludo, pen. xxi. 17 ; ac wrth ei galw hi ' y
wraig ddrygionus hòno,' awgrymir mai trwy
ei chymhelliad hi y gwnaed y peth ; a rwyg-
asenid Dduw—sef rhwygo ymaith yr arian
a'r aur, â pha rai yr oedd y parwydydd a'r

dodrefn wedi eu haddurno ; a holl gysegredig
bethau—sef llestri y weinidogaeth, adn. 14 ; a
roisant hwy i Baalim—at wasauaeth temlau
öu gwahanoí eilunod.

Adn. 8. Uunj a icnaeíhaní gi»t] Gwel ar
2 Br«n. tlìì. 9.
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Marwolaeth Jelioiada. 2 CEON. XXIY. Gwrthgiliad Joas.

Judah, ac yn Jerusalem, a'r ddwyn
i'r Arglwydd dreth Moses gwas
Duw, yr hon a roisid ar Israel yn
yr anialwch.

10 A.'r holl dywysogion, a'r holl
bobl a lawenychasant, ac a ddygas-
ant, ac a fwriasant i'r gist, nes gor-
phen o honynt.

11 A bu, yr amser y dygpwyd y
gist at swyddog y brenin trwy law
y Lefiaid, a phan welsant/ocZ llawer
o arian, ddyfod o ysgrifenydd y
brenin, a swyddog yr archoífeiriad,
a thywallt y gist, a'i chymeryd hi,

a'i dwyn dracheíh i'w lle ei hun.
Felly y gwnaethant o ddydd i

ddydd, a chasglasant arian lawer.
12 A'rbrenina Jehoiadaa'irhodd-

odd i'r rhai oedd yn gweithio gwas-
anaeth t yr Arglwydd ; a chyÜog-
asant seiri maen, a seiri pren, i

gyweirio t yr Arglwydd ; a gofaint
haiarn a phres, i gadarnhau t yr
Arglwydd.

13 Fellyy gweithwyr aweithias-
ant, a'r gwaith a orphenwyd trwy
eu dwylaw hwynt : a hwy a wnaeth-
ant d Dduw yn ei drefn ei hun, ac
a'i cadarnhasant ef.

Adn. 9. Ar ddwyn i'r Ârglwydd dretU
Moses] Neu swm cyfartal i Is. 3c. yr un o
leiaf, ac i'r un dyben.
Adn. 10. ^ lawenychasant] Wrth feddwl

mai i adgyweirio t yr Arglwydd yr oedd y
dreth hon yn cael ei gwneuthur ; ac a fwr-
iasant i'r gist ncs gorphen o honynt—nes i

bob un, yn gyfoethog a thylawd, ac ond odid o
bob oedran, dalu ei dreth.

Adn. 11, \2. A bu, yr amser y dygpwydy
gifst] Neu pan ei dygid o ddydd i ddýdd

;

ddyfod ysgrifenydd y brenin—gwel ar
2 ÌJren. xii. 10—12.
Adn. 13, A hwy a wnaethantd Dduw yn

ei drefn ei hun] Ýn ei drefn gyntefig gan So-
lomon, neu fel yr oedd cyn ei rwygo, adn. 7-

Adn. 14. ^ hioy a wnaethant o honynt
lestri] Yn lle y licstri a ddygasai Athaiiali

a'i meibion o'r deml, i'w rhoddi at wasanaeth
Baalim, adn. 7 ; a'r morterau—yn y rhai y
pwyid neu y curid y defnyddiau at yr arogl-
dartlj, Exod. xxx. 31—3G ; a'r llestri aur ac
arian—gwel ar 1 Bren. yii. 40—50. Ac yr
oeddynt hwy yn oÿrymu poeth-offrymau—
.sof yr yn lore a hwyr ; holl ddyddiau Je-
hoiada—canys y mae yn debyg fod hyny
wedi cael ei esgouluso am beth amser cyn hyn,
yn gystal ag ar ol dyddiau Jelioiada.

Adn. 15. Ond Jeltoiada a heneiddiodd]
Canys yr oedd efo yn 130 ndwydd oed pan y
bu farw. Ganed ef dan deyrnasiad Solomon,
a bu farw dan deyrnasiad Joas ; àc felly gwel-
odd ddechro a diwedd teyrnasiad Rehoboam,
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14 A phau orphenasant hwy e/,

hwy a ddygasant y gweddill o'r ar-

ian gerbron y brenin a Jehoiada ; a
hwy a wnaethant o honynt lestri i

d yr Arglwydd, sef llestri y wein-
idogaeth, a'r morterau, a'r llwyau,
a'r llestri aur ac arian. Ac yr oedd-
ynt hwy yn oífrymu poeth-oífrymau
yn nh yr A.rglwydd yn wastadol,
hoU ddyddiau Jehoiada.

15 ^ Ond Jehoiada a heneidd-
iodd, ac oedd gyíiawn o ddyddiau,
ac a fu farw : mab can mlwydd a
deg ar hugain oedd efe pan fu farw.

16 A hwy a'i claddasant ef yn
ninas Dafydd gyda'r brenhinoedd

;

canys efe a wnelsai ddaioni yn Is-

rael, tuag at Dduw a'i d.
17 Ac wedi marw Jehoiada, ty-

wysogion Judah a ddaethant, ao
a ymgrymasant i'r brenin: yna y
brenin a wrandawodd arnynt hwy.

18 A hwy a adawsant d Ar-
glwydd Dduw eu tadau, ac a was-
anaethasant y llwyni, a'r delwau :

a daeth digofaint ar Judah a Jeru-
salem, oherwydd eucamweddhyn.

19 Eto efe a anfonodd atynt hwy
broífwydi, i'w troi hwynt at yr Ar-

Abia, Asa, Jehosaphat, Jehoram, Ahaziah, ac

Athaliah.

Adn. 16. A hwya'i claddasant efyn ninas
Dafydd gyda'r brenhinoedd] Nid yn unig
am ei fod yn fab-yn-nghyfraith i'r brenin Je-
horam, pen. xxii. 11, ond am iddo wneyd
llawer o ddaioni yn Israel ; tuag at Dduw a'i

d—adterodd addoliad Duw, a chynorthwy-
odd i adgyweirio y deml.

Adn. 17. Ac wedi marw Jehoiada, tywys-
ogion Juda] Y rhai oeddynt o hyd ond odid

yn dirgel ogwyddo at eilunaddoliaeth, ond na
feiddient ddangos hyny tra yr oedd Jehoiada
yn fyw, o horwydd ei dduwioldeb ef, a'i ddy-
íanwad gyda'r brenin ; a ddaethant, ac a
ymgrymasant i'r brenin—ac yn yr agwedd
hòno deisyfiasant gael y rhyddid hwnw ag yr
oedd eu tadau yn ei feddu, o addoIi-Duw yn
yr uchelfeydd, heb ymdraflerthu i ddyfod i

Jerusalem : ac wedi iddynt gael hyny, gwydd-
ent y gallent addoli eu lieilunod yn ddirwystr,

yr hyn yn unig oedd ganddynt mown golwg.

Yna y brenin a lorandawodd arnynt—

a

ganiataodd iddynt gael addoli yn yr uchel-

feydd.

Adn. 18. A hvyy a adawsant dý Arglwydd
Dduw eu tadau] A'i addoliad a'i wasanaeth,

bob yn ychydig ; ac a wasanaethasant y
llwyni a'r delwaii—neu y delwau yn y
Ilwyni : gwol ar 1 Brcn. xviii. 19. Y mae yn
debyg nad oedd nob ond y mawrion yn addoH

y delwau hyn ar y cyntaf ; ond buan y per-

swadiasant y werin i gyduno à hwy. A aaeth



Lladd Zecliariah. 2 CRON. XXIY. Barn JDuw ar Joas.

glwydd ; a hwy a dystiolaethasant

yn eu herbyn hwynt, ond ni wran-
dawsant hwy.

20 Ac Ysbryd Duw a ddaeth ar

Zechariah mab Jehoiada yr offeir-

iad, ac efe a safodd oddiar y bobl,

ac a ddywedodd wrthynt hwy, Fel
hyn y dywedodd Duw, Paham yr
ydych chwi yn troseddu gorchym-
ynion yr Arglwydd ? diau na íîyn-

wch chwi, canys gwrthodasoch yr
Arglwydd, am hyny yntau a'ch
gwrthyd chwithau.

21 A hwy a gydfwriadasant yn ei

erbyn ef, ac a'i llabyddiasant ef â
meini wrth orchymyn y brenin, yn
nghyntedd t yr Arglwydd.

22 Ac ni choíìodd Joas y brenin

digofaint ar Juda a Jerusalem—cospwyd
hwy yn mhen oddeutu blwyddyn am y cam-
wedd hwn, trwy law y Syriaid.

Adn. 19. Eto efe] Sef Duw, cyn tywallt ei

ddigofaint arnynt ; a anfonodd atynt liwy

broffwydi—i'w troi yn ol at addoliad a gwas-
anaeth y deml ; a hwy a dystiolaethasant yn
eu herbyn hwynt—hyny yw, tystiodd y proff-

wydi yn erbyn eu pechodau, gan ddangos
iddynt beth fyddai y canlyniad o adael yr
Arglwydd ; ond ni lorandawsant hwy—eithr

glynasant yn eu drygioni.

Adn. 20. Ac Ysbryd Duw a ddaeth ar
Zechariah] Ar yl y cyraod, fel y tybia

rhai, pan yr oeddynt wedi ymgynull i gynt-
edd y deml, trwy fod rhai o honynt fyth yn
rhanu eu gwasanaeth rhwng Duw a Baal ; ac
efe a safodd oddiar y bobl—ar ryw fan uchel,

lle y gallai pawb ei weled a'i glywed. Pa-
ham yrydych chwiyn troseddu gorchymyn-
ion yr Arglwydd—trwy ei wrtliod ef, a tliroi

at eilunod? JDiau na ynwch chwi—mewn
pethau tymhorol nac ysbrydol. Gwrthodas-
ûch yr Arglwydd—gwel ar Deut. xxxi. 16,

17 ; am hyny yntau a'ch gwrthyd chioithau
—gan eich rhoddi i íyny i ddwylaw eich gel-
ynion, onid edifarhewch chwi.
Adn. 21. A hwy a gydfwriadasant yn ei

erbyn ef] Am gario o hono y genadwri uchod
oddiwrth Dduw atynt hwy ; ac aH llabydd-
iasant ef â meini—heb gymaint a chwilio a
oedd efe wedi cael ei awdurdodi i draethu ei

genad\vri, ac a oedd sail iddi ; wrth orchymyn
y brenin—yv hwn oedd yn ddyledus am ei

goron a'i fywyd i Jehoiada ei dad ef; yn
nghyntedd t yr Arglwydd—yr hwn oedd le

cysegredig ! Ni ddarllenir am weithred fwy
annuwiol a rhyfygus yn hoU hanes y brenhin-
oedd. Dywed yr luddewon fod yma saith
trosedd mewn un : Lladd offeiriad, proffwyd, a
bamwr ; tywallt gwaed gwirion ; halogi cynt-
edd y deml, y sabboth, a gyl y cymod

:

canys ar y dydd hwnw, yn ol eu traddodiad
hwy, y dygwyddodd hyn.
Adn. 22. Ac ni chofiodd Joas y brenin y

caredigrwydd a umaethai Jehoiada eidadef

y caredigrwydd a wnaethai Jehoi-
ada ei dad ef âg ef, ond efe a ladd-

odd ei fab ef : a phan oedd efe yn
marw, efe a ddywedodd, Edryched
yr Arglwydd, a gofyned.

23 % Ac yn mhen y flwyddyn y
daeth Ìlu y Syriaid i fyny yn ei er-

byn ef : a hwy a ddaethant yn erbyn
Judah a Jerusalem, ac a ddyfethas-
ant holl dywysogion y bobl o blith

y bobl, ac a anfonasant eu hoU an-

rhaith hwynt i frenin Damascus.
24 Canys llu y Syriaid a ddaethai

âg ychydig wr, a'r Arglwydd a
roddodd yn eu llaw hwynt h\ mawr
iawn, am iddynt wrthod Arglwydd
Dduw eu tadau : felly y gwnaeth-
ant hwy farn yn erbyn Joas.

âg ef] Sef achub ei fywyd pan yn faban, ei

wneyd yn frenin er gwaethaf Athaliah, a'i

gynorthwyo â'i gynghorion tra y bu Jehoiada

byw ; ond efe a laddodd ei fab ef—trwy or-

chymyn i'r bobl ei labyddio : a'r hyn oedd yn
dwfnhau ei drosedd yw, fod Zechariah yn
gefnder i Joas, pen. xxii. 11. Aphan oedd

efe yn marw—o dan y gawod gerig ; efe a
ddywedodd—dan ddylanwad ysbryd proff-

wydoliaeth ; Edryched yr Arglwydd, a gof-
yned—neu, fel y gellir cyfieithu y geiriau,
' Yr Arglwydd a edrych, ac a'i gofyn :' hyny
yw, efe a edrychai ar y weithred ysgeler hon
o dywallt gwaed gwirion, ac a ofynai ei waed
ef oddiar eu llaw hwynt; yr hyn a wnaeth
efe, íel y gwelwn isod : gwel ar Mat. xxiii. 35.

Adn. 23. Ac yn mhen y flwyddyn] Ar ol

marw Zechariah ; ac y mae yn debyg y buas-
ent yn dyfod yn hir cyn hyny, oni buasai i

Joas eu gwobrwyo hwynt am droi yn ol oddi-
wrth Jerusalem, 2 Bren. xii. 18. Daeth llu

y Syriaidifyny yn ei erbyn ef—i'w ddaros-

twng a'i yspeilio ; eithr amcan Duw oedd ei

geryddu ef am bleidio eilunaddoliaeth, apheri

Uabyddio offeiriad a phroffwyd yr Arglwydd ;

ac a ddyýethasant holl dywysogion y bobl—
y rhai oeddynt gyntaí yn y camwedd, adn. 17,

ac am hyny a ddewiswj'd gyntaf o blith y
bobl i'w dyfetha gan farn Duw. Amcan y
Syriaid oedd tori grym y deyrnas trwy ladd

y tywysogion ; ond amcan Duw oedd eu cospi

hwy yn mlaenaf, am iddynt hwy flaenori yn y
camwedd. Anfonasant eu holl anrhaith hwy
i frenin Damascus—sef i Hazael, yr hwn
oedd frenin y rhan hòno o Syria a elwid 'Syr-

ia Damascus.'
Adn. 24. Canys llu y Syriaid a ddaethai

âg ychyáig wr] Crybwyllir hyn er dangos
yn amlycach mai peth o'r Arglwydd oedd
rhoddi ' Uu mawr iawn' Judayn llaw 'ychyd-
ig wr' Syria. Felly y gwnaethant hwy
farn yn erbyn Joas—fel offerynau yn Uaw
Duw i'w gospi ef am ei eilunaddoliaeth a'i

lofruddiaeth.

Adn. 25. A phan aethant hwy oddiwriho

ef] Ar ol Uadd ei d^wysogion ac anrheithio
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25 A phan aethant hwy oddiwrtho
ef, (canys hwy a'i gadawsant ef

mewn clefydau mawrion,) ei weis-
ion ei hun a gydfwriadodd i'w er-

byn ef, o herwydd gwaed meibion
Jehoiada yr oííeiriad, ac a'i lladd-

asant ef ar ei weiy ; ac efe a fu
farw : a hwy a'i claddasant ef yn
ninas Dafydd, ond ni chladdasant
ef yn meddau y brenhinoedd.

26 A dyma y rhai a fradfwriad-
asant yn ei erbyn ef ; Zabad mab
Simeath yr Ammonees, a Jehozab-
ad mab Simrith y Moabees.

27 ^ Am ei feibion ef, a maint
y baich a roddwyd arno, a syl-

faeniad t Dduw, wele hwyynys-
grifenedig yn histori llyfr y bren-
hinoedd. Ac Amasiah ei fab a
deymasodd yn ei le ef.

PENNOD XXY.

MAB pum mlwydd ar hugain oedd
Amasiah pan ddechreuodd efe

deyrnasu, a naw mlynedd ar hugain

y teyrnasodd efe yn Jerusalem :.ac

ei feddiannau ; hwj/ à'i gadawsant ef mewn
clefydau mawrion—wedi ei archoUi yn dost

gan y Syriaid, neu wedi ei daro â phläau

bamol yn ddigyfrwng gan law Duw. Ei
weision ei hun a gydfwriadodd i'w erbyn

ef—i ddial arno am iddo eu hanfoddloni hwy
mewn rhyw beth : ond pa beth bynag a'u cy-

uhyrfodd hwy i ladd eu meistr, y mae yn sicr

fod yr Arglwydd yn eu defnyddio fel oíferyn-

au i gyflawni ei farn gyfiawn ei hun ar Joas

am ladd Zechariah. heriuydd gioaed meib-

ion Jehoiada—gellir meddwl oddiyma fod

mwy nag un wedi ei ladd : lladdwyd brodyr

Zechariah ond odid o herwydd iddynt geisio

achub eu brawd, neu rhag iddynt ddial ei

waed ef. ünd y mae y Yulgate a'r Lxx yn
darllen yma, ' gwaed mab Jehoiada.' Lladd-
asant ef ar ei wely— ' yn nh Milo,' 2 Bren.

xii. 20, lle yr oedd efe yn gorwedd yn ei glef-

ydau mawrion. A hwy a'i claddasant efyn
ninas Dafydd—o barch iddo fei brenin o hil-

iogaeth Dafydd ; ond ni chladdasanl ef yn
mcdduu y brenhinoedd—o ddirmyg arno fel

eilunaddolwr a llofrudd.

Adn. 2G. Zabadmab Simeath] Yr hwn a

elwir 'Jozachar,' yn 2 Jîren. xii. 21; a Je-

hozabad mab Siinrith—ncu 'Jozabad mab
Somer,' fel ei darllenir yn 2 IJren. xii. 21.

Gwelson) yn fynych fod gwahanol enwau i'r

un personau yîi mhlith y dwyreinwyr. Y mae
yn sicr nad Juddewon oedd y gweision hyn, o

du eu mamau, beth bynag am eu tadau ; canys

yr oedd mam y cyntaf yn un o ferched Am-
mon, a mam yr ail yn un o ferched Moab.
Adn. 27. Am ei feibion cf] Sef meibion
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enw ei fam ef oedd Jehoadan o Je-
rusalem.

2 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
union yn ngolwg yr Arglwydd, ond
nid â chalon berffaith.

3 ^ A phan sicrhawyd ei deyrnas
iddo ef, efe a laddodd ei weision a
laddasent y brenin ei dad ef.

4 Ond ni laddodd efe eu meibion
hwynt, ond efe a wnaeth fel y mae
yn ysgrifenedig yn y gyfraith yn
llyfr Moses, lle y gorchymynasai
yr Arglwydd, gan ddywedyd, Ni
bydd marw y tadau dros y meibion,
ac ni bydd marw y meibion dros y
tadau, ond pob un a fydd marw am
ei bechod ei hun.

5 ^ Ac Amasiah a gynullodd Ju-
dah, ac a'u gwnaeth hwy, yn ol t
eu tadau, yn dywysogion ar íìloedd,

ac yn dywysogion ar gannoedd,
trwy holl Judah a Benjamin : ac

efe a'u cyfrifodd hwynt o fab ugain
mlwydd ac uchod, ac a'u cafodd
hwy yn dri chan mil o löýr etholed-

ig yn gallu myned i ryfel, yn medru
trin gwaewffon a tharian.

Joas, canys ymddengys fod ganddo amrai heb-

law Ämasiah o'i ddwy M'raig, adn. 3 ; a maint

y baich a roddwyd arno—fel teymged i'r

Syriaid, neu fel trethoedd er adgyweirio y
deml ; wele hwynt yn ysgrifenedig yn histori

llyfr y brenhinoedd—gwel ar 1 Bren. xiv. 19,

29. Y mae y llyfrau hyny oll wedi eu colli,

oddieithr y pigion a geir yn llyfrau y Brenhin-

oedd, y Cronicl, ac Ezra, yn y gyfrolsantaidd.

Y mae yn debyg mai y talfyriadau hyn, y
rhai a wnaed dan ddwyfol ysbrydoliaeth, a

fuont yn achos i'r llyfrau gwreiddiol hyny gael

eu hesgeuluso, ac yn y diwedd eu coUi, Bu
felly yn fynych gyda llyfrau ereill o gryn

bwys. Ysgrifenodd Trogus Pompeius han-

esiaeth gyflredinol o'r byd, yr hon a ddyg efo

i lawr hyd deyrnasiad Augnstus,mewnpec/ííir-

a-deugain o gyfrolau : talfyrodd Justin hwynt

i un gyfrol, a choUwyd y rhai gwreiddiol.

PEN. XXV. Adn. 1—4, Mabpim mlwydd
ar hugain oedd Amasiah] Sef mab Joas, a'i

olynydd ef yn y frenhiniaeth : gwel ar 2Bren.

xiv. 1—G.

Adn. 5. Ac Amasiah a gynullodd Judd\
Fel y gallai drol'nu ei swyddogion rhyfel, a

deall ei nerth milwraidd cyn myned allan yn
erbyn ei elynion ; ac a'u cafodd hwy yn dri

chan mil o wr ethol'edig—rhwng 20 a 50

mlwydd ocd. Yr oedd cu nifer wedi Ueiiiau

ynfawr wedi amscr Joliosaphat, pcn. xvii. 14,

&c., yn dt'bygol trwy y rhyfelocdd dan Jc-

horam, Ahaziah, a Joas.

Adn. C. Ac cfe a gyjlogodd o Israel] Sef o

deyrnas y deg llwyth
;
gàn mil o wr cedyrn
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6 Ac efe a gyflogodd o Israel gan
mil o wr cedyrn nerthol, er can
taleut o arian.

7 Ond gr Duw a ddaeth ato ef,

gan ddywedyd, frenin, nac aed
llu Israel gyda thi : canys nid yiv yr
Arglwydd gydag Israel, sef gyda
holl feibion Ephraim.

8 Ond os myned a fyni, gwna,
ymgadarnha i ryfel : ond Duw a
wna i ti syrthio o flaen dy elynion

;

canys y mae gan Dduw nerth i gy-
northwyo, ac i gwympo.

9 Ac Amasiah a ddywedodd wrth
r Duw, Ond beth a wneir am y
can talent a roddais i dorf Israel ?

A dywedodd g\vY Duw, Y mae ar

law yr Arglwydd roddi i ti lawer
mwy na hyny.

10 Felly Amasiah a'u neillduodd
hwynt, sef y dorí a ddelsai ato ef o

nerthol—am y tybiai nad oedd ei fyddin ei

hun yn ddigon lluosog i wynebu yr Edomiaid,
adn. 11 ; er can talent o arian—yr hyn oedd

oddeutu Qs. lOic i bob un o'r can mil hyny.
Adn. 7. Ond gwr Duw a ddaeth ato ef]

Sef rhyw broft'wyd wedi ei anfon gan Dduw

;

O frenin, nac aed llu Israel gyda thi—i'r

rhyfel bresenol ; canys nid yw yr Arglwydd
qydag Israel—efe a'u gwrthododd hwynt, o

herwydd iddynt hwy ei wrthod ef, a throi yn
eilunaddolwyr ; sef gyda hoU feibion Eph-
raim—felly y gelwid weithiau y deg Ilwyth

;

er y dichon mai o Iwyth Ephraim yr oedd y
can mil hyny wedi eu cyflogi, trwy mai hwy
oedd yn gorwedd nesaf at Juda a Benjamin.

Adn. 8. Ond os myned afyni] Os wyt am
gymeryd dy öbrdd dy hun ar ol dy rybyddio
i'r gwTthwyneb ; gwna, ymgadarnha i ryfel
—a chymer y canlyniad i ti dy hun. Math o

watwariaeth yw y geiriau, tebyg i eiddo Michea
wrth Ahab, ' Dos i fyny, a liwydda,' 1 Bren.

xsii. 15. Ond Duw a wna i ti syrthio o

flaen dy elynion—os cymeri'wr Israel gyda
thi ar ol y rhybydd a'r gwaharddiad hwn

;

canys y mae gan Dduw nerth i gynorthwyo
—byddin fechan, ac igwympo—byddin faw

;

neu i gynorthwyo gwr Juda heb wr Israel,

ac i gwy^mpo gwýr J uda gyda gwr Israel.

Adn. 9. Ond beth a wneir am y can talent

a roddais i dorf Israel ?] Os troai ef wr Is-

rael yn ol yn awr, ar ol talu iddynt, efe a goU-
ai yr arian hyny, heblaw coUi eu help hwythau.
Y mae ar law yr Arglwydd roddi i ti lawer
mwy na hyny—y mae ganddo lawer o ff'yrdd

i wneyd i fyny dy golled, a diamau na fydd
iddo oddef i ti fod yn golledwr wrth ufyddhau
i'w orchymyn ef. Felly ni a gawn i feibion
Ammon roddi can talent o arian yn anrheg i'w
yr ef Jotham, pen. xxvii. 5. Ad-dalwyd
corff yr hawl iddo ef y pryd hyny ; ac fel líôg
am danynt, rhoddwyd iddo ddeng mil corus o
wenith, a deng mil corus o haidd.

Ephraim, i fyned i'w mangre eu
hun. A llidiodd eu digllonedd hwy
yn ddirfawr yn erbyn Judah, a dy-
chwelasant i'w mangre eu hun
mewn Uid digllawn.

11 ^ Ac Amasiah a ymgadarn-
haodd, ac a dywysodd alìan ei bobl,
ac a aeth i ddyffryn yr halen, ac a
darawodd o feibion Seir ddeng mil.

12 Meibion Judah hefyd a gaeth-
gludasant ddeng mil yn fyw, ac a'u
dygasant i ben y graig, ac a'u tafl-

asant hwy o ben y graig, fel y
drylliwyd hwynt oll.

13
*f[ A'r rhyfelwyr, y rhai a

ddarfuasai i Amasiah eu troi yn ol
rhag myned gydag ef i ryfel, a
ruthrasant ar ddinasoedd Judah, o
Samaria hyd Beth-horon, ac a dar-
awsant o honynt dair mil, ac a ys-
glyfaethasant anrhaith fawr.

Adn. 10. Felly Amasiah a'u neillduodd
hwynt] Oddiwrth ei filwyr ei hun, gyda'r rhai
yr oeddynt wedi ymrestru o'r blaen ; i fyned
i'w mangre eu hun—bob un adref at ei "deulu.
A lUdiodd eu digllonedd hwy yn ddirfaicr—am yr ystyrient fod eu gwrtíiod ar "ol eu
cyflogi yn ddirmyg mawr arnynt hwy a'u
duwiau, ac yn rhwystr iddynt gael rhan o'r
yspail ag y gobeithient ei'dwyn oddiar yr
Edomiaid.
Adn. 11. Ac Amasiah a ymgadarnhaodd]

I fyned yn erbyn yr Edomiaid heb bobl Is'
rael

; ac a dywysodd allan ei bobl—sef ei
bobl ei hun yn unig, gan ymddiried yn addew-
id a gallu Duw am fuddugoliaeth ; ac a aeth
i ddyfryn yr halen—jn ngwlad Edom

; gwel
ar 2 Sam. viii. 13 ; ac a darawodd ofeibion
Seir ddeng mil—y rhai a adawyd yn feirw ar
wyneb y dyffryn. Gelwir yr Édomiaid, neu
hiliogaeth Esau, yn ' feibion Seir,' am eu bod
yn cyfaneddu yn ngwlad Seir, o du y deau i'r
môr marw.
Adn. 12 3Ieibion Juda hefyd a gaethglud-

asant ddeng mil ynfyw] Èr i lawer o'r Ed-
omiaid yn ddiamau ddianc heb eu Uadd na'u
dal

; ac a'u dygasant i ben y graig—sef Joc-
theel, 2 Bren. xiv. 7 ; ac a'u tafiasant hwy o
ben y graig—yr hyn oedd yn greulondeb an-
esgusodol. Ond y mae rhai yn ceisio cyfiawn-
hau y weithred hon trwy feddwl mai felly y
gwnai yr Edomiaid à phob un a gymeridyn
gaeth wlad Juda.

Adn. 13. A'r rhyfelwyr] Sef y can mil owr Tsrael a gyflogasai Amasiah, ac a droisai
efe yn ol ar orchymyn g\vr Duw, adn. 10 ; a
ruthrasant ar ddinasoedd Juda—tra yr oedd
y milwyr yn rhyfela yn ngwlad Edom'; o Sa-
maria hyd Beth-horon—dinasoedd yn per-
thyn i Ephraim gynt, ond wedi eu hennill a'u
meddiannugan wr Juda; ac a daraicsant
honynt dair mil—ì ddial ar frenin Juda am

wrthod eu gwasanaeth hwy ; ac aysglyfaeth-
671*
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14 ^ Ac wedi dyfod Amasiah o

ladd yr Edomiaid, efe a ddyg dduw-
iau raeibion Seir, ac a'u gosododd
hwynt iddo ef yn dduwiau, ac a
addolodd ger eu bron bwynt, ac a
arogldarthodd iddynt.

15 Am hyny y llidiodd digllon-

edd yr Arglwydd yn erbyn Amas-
iah ; ac efe a anfonodd broífwyd ato

ef, yr hwn a ddywedodd wrtho ef,

Paham y ceisiaist ti dduwiau y
bobl, y rhai nid achubasant eu pobl
eu hun o'th law di ?

16 A phan oedd efe yn llefaru

wrtho ef, y hrenin a ddywedodd
wrtho yntau, A wnaed tydi yn gyng-
horwr i'r brenin ? paid, i ba beth
y'th darewid ? A'r profiPwyd a beid-

iodd, ac a ddywedodd, Mi a wn fod

Duw wedi arfaethu dy ddinystrio di,

am i ti wneuthur hyn, ac na wran-
dewaist ar fy nghynghor i.

17 ^ Yna Amasiah brenin Judah
a ymgynghorodd, ac a anfonodd at

Joas mab Jehoahaz mab Jehu bren-

in Israel, gan ddywedyd, Tyred,
gwelwn wyneb ein gilydd.

asant anrhaiíh faior—i wneyd i fyny y goU-

ed o'r hyn a obeithient ei gael yn ngwlad
Edom. Ÿ mae yn debyg fod y rhan fwyaf o

drigolion y dinasoedd hyny yn eilunaddolwyr,

gan eu bod yn nghymydogaeth Israel, ac yn
mhell oddiwrth Jerusalem ; ac felly goddefodd

Duw iddynt gael eu cospifel hyn.
Adn. 14. Ac wedi dyjod Amasiah o ladd

yr Edomiaid] Yn lle myned i'r deml i ddi-

olch i'r Arglwydd am y fuddugoliaeth ; efe a
ddyg dduwiau meibion Seir—y rhai nas gall-

asant achub eu haddolwyr o'i law ef ; ac à'u

aosododd hioynt iddo efyn dduwiau—gan eu

haddoli, ac arogldarthu iddynt ! Ni bu erioed

fwy ynfydrwydd ac annghysondeb ! Pan
addolodd Âhaz y duwiau ag y tybiai iddynt

ei orchfygu ef, pen. xxviii. 23, yr oedd ganddo

ryw liw reswm dros hyny, am y gobeithiai

trwy hyny eu henniU hwy i'w gynorthwyo
yntau hefyd : ond fod i Amasiah addoli y
duwiau ag yr oedd ef newydd eu gorchfygu

hwy a'u haddolwyr, yr oedd hyny yn sicr yn
ûfresymol i'r eithaf. Ond fe allai iddo gael ei

roddi i fyny i ddallineb meddwl a chaledwch

calon fel cosp amo am ei greulondeb barbar-

aidd tuag at yr Edomiaid.
Adn. 1.5. Am hyny y llidiodd digllonedd

yr Arglwydd yn eroyn Amasiah] A da y
gallai ; eto cyn iddo anfon i'wddyfetha ef, efe

a anfonodd broffwyd i'w argyhoeddi a'i ad-

feryd, ac foUy ei gadw ef rhag dinystr. Pa-
ham y ceisiaist ti dduwiau y hohl—i'w hadd-

oli, y rhai nas gallasent achub cu haddolwyr

eu hunain o'th ddwylaw di, a llai o lawer o

ddwylaw y Duw hoUalluog? A ydyw hyny
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18 A Joas brenin Israel a anfon-
odd at Amasiah brenin Judah, gan
ddywedyd, Yr ysgellyn sydd yn Li-
banus a anfonodd at y gedrwydden
sydd yn Libanus, gan ddywedyd,
Dyro dy ferch i'm mab i yn wraig :

a bwystfil y maes, yr hwn oedd jn
Libanus, a dramwyodd, ac a sathr-

odd yr ysgellyn.

19 Dywedaist, Wele tarewaist yr
Edomiaid, a'th galon addyrchafodd
i ymíírostio : eistedd yn awr yn dy
d

;
paham yr wyt yn ymyryd er

drwg i ti dy hun, fel y syrthit ti, a
Judah gyda thi ?

20 Ond ni wrandawai Amasiah
;

canys oddiwrth Dduw2/**oec?cZhyny,
fel y rhoddid hwynt yn llaw y gelyuy

am iddynt geisio duwiau Edom.
21 Eelly Joas brenin Israel a aeth

i fyny, a hwy a welsant wynebau eu
giiydd, efe ac Amasiah brenin Ju-
dah, yn Bethsemes, yr hon oedd yn
Judah.

22 A Judah a darawýd o flaen

Israel, a hwy a ffoisant bawb i'w

pebyll.

yn rhesymol, neu yn weithred dyn doeth?
Adn. 16. A phan oedd efe yn llefaru

lortho ef] Y geiriau caTedig uchod
; y brenin

a ddywedodd wrtho yntau—mewn modd sar-

ug a bygythiol ; A wnaed tydi yn gynghor-
wr i'r brenin ?—fel pe dywedasai, Pwy wyt
ti, yr hwn a feiddi ymyraeth â'm materion i

heb fy awdurdod ? Y mae yn wir nad oedd
ef wedi ei ddewis gan y brenin i fod yn gyng-
horwr iddo ; eto yr oedd ef wedi ei anfon gan
Dduw, Brenin y brenhinoedd, i ymresymu âg
ef am ynfydrwydd ei eilunaddoliaeth, a'i

gynghori i'w adael. Paid, i ba heth y'th

darewid?—na chythrudda fi yn mhellach,

rhag i mi dy ladd am dy ryfyg. AWproffwyd
a beidiodd—ei gynghori na'i geryddu efmwy-
ach, eithr yn unig cyhocddodd y ddedfryd
ddwyfol yn ei erbyn ef am y dirmyg hwn ar

genadwri Duw, a'i bechodau erelll. Mi a ton

fod ])uw wedi arfacthu dy ddinystrio di—
yr hyn hefyd a gymerodd le, adn. 20, 27.

Casglai y proflfwyd yn naturiol, oddiwrth ei

waith yn gwrthod gwrando ar ei gynghor ef,

fod Duw wedi rhoddi y brenin i fyny i galon-

galedwch, i'w ddinystrio am ei eilunaddol-

iacth a'i gyndynrwydd ; neu fe allai i'r Ar-
glwydd ddatguddio i'r proflFwyd y pryd hyny
ei fod yn ponderfynu ei ddinystrio ef.

Adn. 17—19. Yna Amasiah hrenin Jtida

a ymgynghorodd] Nid à Duw, nac â'i broflf-

wyd ef, ond {Vi Iyswyr ci hun, yn nghylch y
niwed a wnaothai Tsracl i'w bobl ef, adn. 13 \

ac a anfonodd at Joas—bronin Israol, i'w

herio ef i ryfel : gwel ar 2 Bren. xiv. 8—10.

Adn. 20—28. Ond ni wrandawai Amas'

à
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23 A Joas brenin Israel a ddal-

iodd Amasiab mab Joas, fab Jebo-
abaz brenin Judab, yn Betbsemes,
ac a'i dyg ef i Jerusalem, ac a dor-

odd i lawr fur Jerusalem, o bortb
Epbraim byd bortb y gongl, ped-
war can cufydd.

24 Ac efe a gyìnerth yr boll aur,

a'r arian, a'r boll lestri a gafwyd
yn nb Dduw gydag Obed-edom, a

tbrysorau t>' y brenin, a'r gwystl-

on hefyd, ac a ddycbwelodd i Sa-
maria.

25 % Ac Amasiab mab Joas bren-

in Judab a fu fyw, wedi marwol-
aetb Joas mab Jeboabaz brenin Is-

rael, bymtbeng mlynedd.
26 A'r rhan arall o'r gweitbred-

oedd cyntaf a diíveddaf i Amasiah,
wele, onid ydynt hwy yn ysgrifen-

edig yn Uyfr brenhinoedd Judab ac
Israel

?

27 ^ Ac wedi yr amser yr ym-
adawodd Amasiah oddiar ol yr
Arglwydd, hwy a fradfwriadasant
fradwriaeth yn ei erbyn efyn Jeru-
salem, ac efe a ffôdd i Lacbis : ond
hwy a anfonasant ar ei ol ef i Lacb-
is, ac a'i lladdasant ef yno.
28 A bwy a'i dygasant ef ar feirch,

ac a'i claddasant ef gyda'i dadau
yn ninas Judah.

PEITNOD XXVI.

YNA holl bobl Judab a gymeras-
ant Uzziah, ac yntau yn fab un

mlwydd ar bymtheg, ac a'i hurdd-

iah] Ar y cynghor a fwriedid yn nammeg
Joas ; canys oddiwrth Dduw yr oedd hyny
— ei galon-galedwch a'i anystyriaeth, fel

cosp am iddo addoli eilunod Édom : gwel yr

adnodau hyn wedi eu hegluro eisioes ar 2 Bren.

xiv. 11—20.

PEN. XXVI. Adn. 1—3. Yna holl hohl

Juda a gymerasant Uzziah] Yr hwn hefyd
a elwid Azariah : gwel ar 2 Bren. xiv. 21, 22,

a XV. 1, 2.

Adn, 4. Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
uniorC^ Yn nechre ei deymasiad, fel Amasiah
ei dad ; a dylynodd ef hefyd yn niwedd ei

deymasiad, i'w ddinystr ei hun, adn. 16.

Adn. 5. Ac efe a ymgeisiodd â Duw yn
nyddiau Zechariah] Yr hwn ond odid oedd
yn fab i'r Zechariah a laddwyd gan Joas ei

daid ef, pen. xîiv. 21, ac a fu yn atliraw defn-

yddiol i Uzziah
; yr hwn oedd ganddo ddeall

yn ngweledigaethau Duw—i ddeongU y profF-

wydoliaethau a wnaed gan eroill, neu i egluro

4n

asant ef yn frenin yn lle Amasiah
ei dad.

2 Efe a adeiladodd Elotb, ac a'i

dyg hi dracbefn i Judah, ar ol buno
o'r brenin gyda'i dadau.

3 Mab un mlwydd ar bymtheg
oedd Uzziah pan ddechreuodd efe

deyrnasu, a deuddeng mlynedd a
deugain y teyrnasodd efe yn Jeru-
salem : ac enw ei fam ef oedd Je-

choliab o Jerusalem.
4 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd

union yn ngolwg yr Arglwydd, yn
ol yr hyn oll a wnaetbai Amasiah
ei dad ef.

5 Ac efe a ymgeisiodd â Duw yn
nyddiau Zechariah, yr bwn oedd
ganddo ddeall yn ngweledigaethau
üuw : a'r dyddiau y ceisiodd efe

yr Arglwydd, Duw a'i llwyddodd
ef.

6 Ac efe a aeth allan, ac a ryfel-

odd yn erbyn y Pbilistiaid, ac a
dorodd i lawr fur Grath, a mur Jab-
neb, a mur Asdod, ac a adeiladodd
ddinasoedd yn Asdod, ac yn mysg
y Pbilistiaid.

7 A Duw a'i cynorthwyodd ef yn
erbyn y Philistiaid, ac yn erbyn yr
Arabiaid, y rhai oedd yn trigo yn
Gur-baal, a'r Mehuniaid.

8 A'r Ammoniaid a roisant rodd-
ion i Uzziab : a'i enw ef a aeth hyd
y mynediad i'r Aiíft : o herwydd
efe a ymgryfhaodd yn ddirfawr.

9 Hefyd Uzziab a adeiladodd
dyrau yn Jerusalem wrth bortb y
gongl, ac wrth bortb y glyn, ac

y rhai a ganfyddai efe ei hun : a^r dyddiau y
ceisiodd efe yr Arglwydd—neu y glynodd
Uzziah wrth addoliad Duw, dan gyfarwyddyd
Zechariah ; Duw à'i llwyddodd ef—yn ei

achosion tymhorol ac ysbrydol, ac yn ei ryfel-

oedd yn erbyn ei elynion.

Adn. 6, 7. Ac efe a aeth allan, ac a ryfel-

odd yn erhyn y Philistiaid] Gyda llwyddiant

mawr, gan ddryllio eu caeraii hwy, ac ennill

eu dinasoedd, trwy fod Duw yn ei gynorth-

wyo, adn. 7 ; ac a adeiladodd ddinasoedd—
ereill yn nghymydogaeth Asdod, at ei wasan-
aeth ei hun.
Adn. 8. AW Ammoniaid a roisant roddion

i Uzziah] Er mwyn enniU eì flfafr ef ; a'i enw
ef—fel rhyfelwr dewr a llwyddiannus, a gy-
rhaeddodd dros yr hoU wlad ag oedd yn gor-

wedd rhwng Canaan a'r Aiíft.

Adn. 9. Adeiladodd dyrau yn Jerusalem]
I osod milwyr ynddynt er amddifFyn y ddinas

;

wrth borth y gongí—sef yn y lle a ddinystr-

iwvd gan frenin Israel yn amser ei dad ef, pen.

073



JRhfelìuijr TJ^^úah, 2 CRON. XXVI. AUal iädo arogläarthu.

wrth dröad y mur, ac a'u cadarnha-
odd hwynt.

10 Ac efe a adeiladodd dyrau yn
yr anialwch, acagloddioddbydew-
au lawer ; oblegid yr oedd ganddo
lawer o anifeiliaid, yn y dj^ífryndir

ac yn y gwastadedd : a llafurwyr a

gwinllanwyr yn y mynyddoedd, ac

yn Carmel : canys hoff oedd ganddo
goledd y ddaear.

11 Ac yr oedd gan üzziah lu o

ryfelwyr, yn myned allan yn fydd-

inoedd, yn ol nifer eu cyfrif hwynt,
trwy law Jeiel yr ysgrifenydd, a

Maaseiah y llywydd, dan law Han-
aniah, un o dywysogion y brenin.

12 Holl nifer penau cenedl y rhai

cedyrn o nerth oedd ddwy fil a

chwe chant.

13 A than eu llaw hwynt yr oedd
llu grymus, tri chan mil a saith mil

a phum cant, yn rhyfela á chryfder

XXV. 23. Dywed Josephus fod pob un o'r tyr-

au hyn yn Ì50 cufydd o uchder.

Adn. ÌO. Àc efe a adeüadodd dyrau yn yr
anialwch] Fel y gallai ei filwyr e'f warchad y
praidd, y bugeiliaid, a'r llafurwyr, rhag yr

Arabiaid crwydraidd, ac attal dyfodiad un-

rhyw elynion ereill y ffbrdd hòno ; ac aglodd-

iodd hydewau laioer—i ddyfrhau yr anifeil-

iaid yn y wlad boeth hòno, lle na cheid dwfr

ond trwy gloddio pydewau felly : ohlegidyr

oedd ganddo lawer o anifeiliaid—sef gwar-

theg, defaid, a geifr, ar hy'd holl ddyffrynoedd

yr anialwch hwnw ; a llafurwyr a gwinUa?i-

tüyr yn y mynyddoedd—pa leoedd a ystyrid

yn ríiagori ar ý gwastadodd, yn y wlad hòno,

cr cynyrchu d a ffrwythau, Salna lxxii. 16 ;

ac yn 'Carmel—nid hwnw arlan Môr-y-canol-

dir, lle y buasai Elias gyda phroffwydi Baal

;

cithr mynydd arall yn rhandir Judea, oddeutu

chwe miirdir i'r deau o Hebron, lle y buasai

Nabal yn cadw ei ddefaid, 1 Sam. xxv. 2:

canys hoff oedd ganddogoledd—neu ' lafurio

y ddaear,' yr hýn ocdd yn ganmoladwy iawn

ynddo, ac yn dwyn elw mawr iddo. Bydded

llaw-weithyddiaeth a masnach gwlad v peth y
bo, nis gall gwir Iwyddiant cenedlaethol han-

fodi ynddi heb i ampothyddiaeth íîynu : a

phan y byddo brenin unrhyw dcyrnas yn cefn-

ogi amaethyddiaeth, cynhyi-fir cydymgystadl-

iad yn mhiith ci ddeiliaid, a'r ddaear a fwrw

ei íTrwyth ; ac yna, pe byddai i fasnach a llaw-

weitliyddiaeth baUu, nis gellid darost\yng y
bobl i ryw drucni mawr, am y byddai gan-

ddynt ddigonedd o fara.

Adn. 1 1- . 3. Ac yr ocdd gan Uzziah lu o

ri/felwi/r] Neu fyddin .sofydlog o 307,500 o

fi'lwyr, ' dan lywodraeth 2,000 o brif swyddog-

ion ; yn myned allan yn fyddinocdd—ì ym-
ladd â gclýnion, neu iymlid o'r wlad y min-

eioedd yspeilwyr a ddeuent ar brydiau i'w

aurbeithio hi ; 'yu ol nifcr eu cyfrif h'ynt
C74

nerthol, i gynorthwyo y brenin yn
erbyn y gelyn.

14 Ac Uzziah a ddarparodd idd-
ynt, sef i'r holl lu, darianau a
gwaewffyn, a helmau, a üurigau, a
bwäau, a thaflau i dafíu cerig.

15 Ac efe a wnaeth yn Jerusalem
offer trwy gelfyddyd y rhai cywraint
i fod ar y tyrau ac ar y conglau, i

ergydio saethau a cherig mawrion

:

a'i enw ef a aeth yn mhell, canys yn
rhyfedd y cynorthwywyd ef, nes ei

gadarnhau.
16 ^ Ond pan aeth yn gryf, ei

galon a ddyrchafwyd i'iü ddinystr
ei hun; canys efe a droseddodd yn
erbyn yr Arglwydd ei Dduw : ac
efe a aeth i mewn i deml yr Ar-
glwydd i arogldarthu ar allor yr
arogldarth.

17 Ac Azariah yr offeiriad a aeth
i mewn ar ei ol ef, a chydag ef bed-

—anfonid y rhyfelwyr hyn allan yn crbyn y
gelyn yn fyddinoedd, hyn a hyn o nifer yn
mhob un, yn ol fel y byddai yr angen, ac i ba
le bynag y byddai eu heisiau.

Adn. 14. Darianau] I'w hamddifFyn eii

hunain rhag saethau y gclyn
; gwaewÿ'yn—

i

archolli y gelyn ; helmau—i ddiogelu eu pen-

au yn nydd y frwydr; llurigau—neu wisg-

oedd liaiarn neu bres am eu cyríf ; hwäau
—i daflu saethau at y gelyn ; a thafiau i daflu

cerig—rhai tebyg i ffon dafl Dafydd pan yu
ymíadd â Goliath : gwel ar Eph. vi. 13.

Adn. 15. Offer—i ergydio saethau a cherig

maiorion] Oddiar dyrau a chonglau muriau
Jerusalem ; y fath ag a elwir gan y Rhufein-

iaid catajjuüce, ballisiaì, scorpiones, &c. ; ac

ymddengys oddiyma mai yn Judea y dyfeis-

iwyd y rhai hyn gyntaf, ac nid yn llhufain na

thir Groeg. A'i emo eý a aeth yn mhell—
aeth y son am dano i bob man, nes yr oedd ef

yn ddychryn i'r holl wledydd ; canys yn rhyf-

edd y cynorthwywyd ef—gQXì. yr Arglwydd,

yn ei holl gynlluniau : gwel ar adn. 5.

Adn. 16. Ond pan aeth yn gryf] Mewn
cyfoeth, milwyr, a darpariadau ríiyfel ; ei

galon a ddyrchafwyd Vw ddinyslr ei hun—
'fcl hyn 'liwyddiant y rhai ffbl,' trwy eu

chwyddo â balchder, ' a'u dyfetha.' Yr oedd

cfe wcdi bod mor Iwyddiannus, ac enwogi ei

hun i'r fath raddau, nes y dechreuodd feddwl

nad oedd un gwaith nac anrhydedd yn ormod

iddo cf, hyd yn nod yr oífoiriadaeth. Efe a
acth i mcwn i deml yr Ai'glwydd—i'r cysegr,

lle yr oedd allor yr arogldarth yn sefyll, a lle

nad oedd rhyddid i neb fyncd ond yr offeir-

iaid ; i arogldarthu—yr oedd myned i'r cy-

segr yn fai mawr ynddo cf, er oi fod yn frenin

;

ond yr oedd arogldarthu yno yn fai llawer

mwy.
Adn. 17. Ac Azariah yr ojfeiriad] Sef yr

archüflciriad, adn. 20 ; a àcth i mewn ar ei ol
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war ngaiii o offeiriaid yr Arglwydd,
yn feibion grymus :

18 A hwy a safasant yn erbyn
Uzziah y brenin, ac a ddywedasant
wrtho, Ni jjJierthyn ì ti, Uzziah, ar-

ogldarthu i'r Arglwydd, ond i'r off-

eiriaid meibion Aaron, y rhai a
gysegrwyd i arogldarthu: dos allan
o'r cysegr ; canys ti a droseddaist,
ac ni hydd hyn i ti yn ogoniant oddi-
wrth yr Arglwydd Dduw.
19 Ynay llidioddUzziah, a'r arogl-

darth i arogldarthu oedd yn eilawef:
a thra yr ydoedd efe yn llidiog yn
erbyn yr ofíeiriaid, gwahanglwyf a
gyfododdyn ei dalcen ef, ynngwydd
yr offeiriaid, yn nh yr Arglwydd,
gerllaw allor yr arogldarth.
20 Ac edrychodd Azariah yr

archoffeiriad a'r holl offeiriaid arno
ef, ac wele, yr oedd efe yn wahan-
glwyfus yn ei dalcen, a gwnaethant
iddo frysio oddiyno : ac yntau hefyd

ef—i attal i'r brenin arogldarthu, ac i'w droi

ef allan o'r cysegr ; a chydag ef bedwar ug-
ain offeiriaid—i'w gynorthwyo ef iamddiíF-
yn anrhydedd Duw, a'i drefniadau efynei d,

Adn. 18. A hwy a safasant yn erbyn Uz-
ziah'\ Nid trwy rym, neu trwy osod dwylaw
arno i'w attal, oblegid cawn yn yr adnod nesaf

fod yr arogldarth fyth yn ei law ef ; eithr yn
tmig trwy ei rybyddio a'i geryddu. Nipher-
ihyn i ii, Uzziah, arogldarihu i'r Arglwydd
—er dy fod yn frenin; ond i'r ogeiriaid
meibion Aaron, y rhai a gysegrwyd i arogl-
darthu—ac hyd yn nod y Lefiaid, er eu bod
o'r un llwyth a meibion Aaron, ac wedi eu
neülduo at ryw ranau o waith y cysegr, nis

gallent hwythau arogldarthu heb i Dduw
ddangos ei anfoddlonrwydd iddynt : gwel y
pwnc hwn ýn cael ei olrhain yn y sylwadau ar

Num. xvi. Ni bydd hyn i ti yn ogoniant—
eithr yn warth a phoen tra y byddi byw.

Adn. 19. Yna y llidiodd Uzziah] Wrth yr
oíFeiriaid, a dywed Josephus iddo fygwth eu
Uadd hwynt; a'r arogldarth i arôgldartliu
oedd yn ei law ef—yr oedd ef yn barod i'r

weithred, ond fel y rhwystrwyd ef gan farn

Duw. A thra yr ydoedd efe yn llidiog—ac
yn eu bygwth hwynt os parhäent i'w wrth-
wynebu ef ; gwahanglwyf a gyfododd yn ei

dalcen e/—fel nas gallai guddio ei warth, ac
fe allai ei fod hefyd dros ei holl goríF dan ei

ddillad. A dywed Josephus i'r ddaear grynu

y pryd hyny, ac i fynydd hoUti.

Adn. 20. A gwnaeihant iddofrysio oddi-

ynol Nîd trwy ei wthio, ond trwy ei berswad-
10 ; canys dywedir iddo ef ei hun frysio i

fyned aÙan. Nid oedd ef yn awr yn addas i

fod yn ei d ei hun, llai o lawer yn nlj yr
Arglwydd.
Adn. 21. A fu wahanglwyfiis hyd ddydd

ei fanoolaeth] Yn gofgolofn barhaus o ddig-

M

a frysiodd i fyned allan, o herwydd
i'r Arglwydd ei daraw ef.

21 Ac Uzziah ybrenin a fu wahan-
glwyfus hyd ddydd ei farwolaeth,
ac a drigodd yn wahanglwyfus
mewn t neillduol ; canys efe a dor-
esid ymaith o d yr Arglwydd : a
Jotham ei fab ef oedd ar d y bren-
in, yn barnu pobl y wlad.

22 [[ A'r rhan arall o weithred-
oedd ryntaf a diweddaf Uzziah, a
ysgrifenodd Esay y proffwyd mab
Amos.

23 Felly Uzziah a hunodd gyda'i
dadau, a chladdasant ef gyda'i dad-
au yn maes beddrod y brenhinoedd

;

canys dywedasant, Gwahanglwyfus
ydyiu efe. A Jotham ei fab adeyrn-
asodd yn ei le ef.

PENNOD XXVII.
AB pum mlwydd ar hugain oodd
Jotham pan ddcchreuodd efe

ofaint Duw yn erbyn y rhai a ryfygent gyf-

lawni swydd yr ofteiriad, a hwythau heb eu
cysegru, adn. 18 ; ac a drigodd yn wahan-
glwyfus meiün t neillduol—fel yr oedd y
gyfraith yn erchi, Lef. xiii. 46, yr hon ni

feiddiai efe yn awr ei throseddu, rhag y dy-
gwyddai iddo beth oedd waeth ; canys efe a
doresid ymaith o dÿ yr Arglwydd—felly yr
oedd ei gosp ef yn cyfateb i'w bechod, fel

gwyneb yn cyfateb i wyneb mewn drych. Efe
a dorodd i mewn i deml Dduw, lle nad oedd
gan neb ond yr ofíeiriaid hawl i fyned ; ac am
hyny efe a dorwyd allan o gynteddau y deml,
i'r rhai yr oedd gan y gwaelaf o'i ddeiliaid

hawl i fyned. Efe a ymaflodd yn urddas yr
offeiriadaeth, i'r hwn ni feddai un hawl ; ac
am hyny amddifadwyd ef o'i urddas brenhin-

ol, i'r hwn yr oedd ganddo hawl diamheuol.

A Jotham eifab ef oedd ar d y brenin—yn
trin holl achosion y palas a'r deyrnas, fel ei

raglaw ef : gwel ar 2 Bren. xv. 5.

Adn. 22. A'r rhan arall o weithredoedd
cyntaý a diweddaf Uzziah] Cyn iddo fyned
yn frenin, ac wedi hyny ; a ysgrifenodd Èsay
y proffwyd—nid yn ei lyfr o broffwydoliaeth-

au ag sydd yn y Beibl, eithr yn Uyfr cronicl

brenhinoedd Juda, yr hwn sydd wedi ei golli

er's oesoedd.

Adn. 23. Felly Uzziah a hunodd gyda'i
dadau] Ar ol bod yn cael ei boeni gan y gwa-
hanglwyf am bedair blynedd, fel y meddylir

;

a chladdasant ef gyda'i dadau yn maes
beddrod y brenhinoedd—hyny yw, yn yr un
maes, ond nid yn yr un bedd ; canys dyioed-
asant, Gioahanglioyfus yio—ac lelly ystyr-

ient fod y gwahanglwyf mor ffìaidd fel ag i

halogi boddau a chyrft' y meirw.

PEN. XXVII. Adn. 1.' Mab pum mlwydd
ar hugain ocdd Joiham, f^'c.] Gwelar 2Bren.
XV. 33.
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deyrnasu, ac un mlynedd ar bym-
theg y teyrnasodd efe yn Jerusal-
em, ac enw ei fam ef oedd Jerusah
merch Sadoc.

2 Ac efe a -wnaeth yr hyn oedd
union yn ngolwg yr Arglwydd, yn
ol yr hyn oll a wnelsai TJzziah ei

dad : eithr nid aeth efe i deml yr Ar-
glwydd. A'r bobl oedd eto yn ym-
lygru.

3 Efe a adeiladodd y porth uchaf
i d yr Arglwydd : ao ar fur y tr
yr adeiladodd efe lawer.

4 Dinasoedd hefyd a adeiladodd
efe yn mynyddoedd Judah, ac yn y
coedydd yr adeiladodd efe balasau
a thyrau.

5 ^ Ac efe a ryfelodd yn erbyu
brenin meibion Ammon, ac a aeth
yn drech na hwynt. A meibion
Ammon a roddasant iddo ef gan
talent o arian y íiwyddyn hdno, a

deng mil corus o wenith, a deng mil
corus o haidd. Hyn a roddodd
meibion Ammon iddo ef yr ail

flwyddyn a'r drydedd.
6 Felly Jotham a aeth yn gadarn,

oblegid efe a barotôdd ei íFyrdd ger-
bron yr Arglwydd ei Dduw.
7^ A'r rhan arall o hanes Jotham,

a'i ryfeloedd ef, a'i fíyrdd, wele, y
onaent yn ysgrifenedig yn llyfr

brenhinoedd Israel a Judah.
8 Mab pum mlwydd ar hugain

oedd efe pan ddechreuodd deyrn-

Adn. 2. Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
union] Efe a ddyíynodd siampl Uzziah ei dad

yn yr hyn oll oedd dda : eithr nid aeth efe i

dernl yr Arglwydd—i arogldarthu yn rhyfyg-

us fel y gwnaetíiai ei dad : gwyddai nad oedd

hyny yn perthyn iddo ef, a gwelodd farn Daw
ar ei dad am gynyg gwneyd hyny. Ar hohl

oedd eto yn ymlygru—trwy aberthu ac arogl-

darthu yn y"r uchélfeydd, 2 Bren. xv. 35.

Adn. 3. Efe a adeiladodd y porth uchaf]
Gwel ar 2 Bren. xv. 35.

Adn. 4. JJalasau a thyrau] Neu 'gestyll

a thyrau,' i araddiffyn pobl y wlad rliag y
minteioedd Uadron.

Adn. 5. Ac efe a ryfelodd yn erhyn hrenin

meihion Amraon] Ÿr hwn a geisiai ymysg-
wyd oddiwrth yr iau a osodwyd arno ef a'i

bòbl er dyddiau Dafydd. A meihion Amrnon
a roddasant iddo efgan talent o arian—yr

hyn oedd yn £34,218 Ì5s. o'n harian ni ; a

deng mil corus o wenith—yr hyn ocdd yn
pwso 6,480,000 o'n pwysau ni ; a'r un faint

o liaidd : a thalasant y doyrngcd hon iddo am
dair blynedd.
Adn. G. Felly Jotham a aeth yn gadarn]

Trwy adeiladu cestyll a thyrau, oadarnhau ei
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asu, ac un mlynedd ar bymtheg y
teyrnasodd efe yn Jerusalem.

9 *![ A Jotham a hunodd gyda'd

dadau, a chladdasant ef yn nirij^-s

Dafydd. Ac Ahaz ei fab a deyrn-
asodd yn ei le ef.

PENNOD XXVIII.

MAB ugain mlwydd oedd Ahaz
pan ddechreuodd efe deyrnasu,

ac unmlynedd ar bymtheg y teyrn-
asodd efe yn Jerusalem : ond ni

wnaeth efe yr hyn oedd union yn
ngolwg yr Arglwydd, fel Dafydd ei

dad.
2 Eithr efe a rodiodd yn ffyrdd

brenhinoedd Israel, ac a wnaeth i

Baalim ddelwau toddedig.
3 Ac efe a arogldarthodd yn nyff*-

ryn Ben-hinnom, ac a losgodd ei

blantyn tân, yn olffîeidd-dra y cen-

hedloedd a twriasai yr Arglwydd
allan o Üaen meibion Israel.

4 Efe a aberthodd hefyd, ao a
arogldarthodd yn yr uchelfeydd, ac

ar y bryniau, a than bob pren
gwyrddlas.

5 Am hyny yr Arglwydd ei

Dduw a'i rhoddodd efyn llawbren-
in Syria ; a hwy a'i tarawsant ef,

ac a gaethgludasant ymaith oddi-

ganddo ef gaethglud fawr, ac sJu

dygasant i Damascus. Ac yn llaw
brenin Israel hefyd y rhoddwyd ef.

ddinasoedd caerog, gorchfygu ei elynion, a
chael teyrnged fawr ganddynt ; ohlegid efe a
barotôdd ei ffyrdd—trwy rodio yn gydwy-
bodol a ftyddlon yn ol rheol deddf Duw.
Adn. 7. Llyfr hrenhinoedd Israel a Juda]

Gwel ar 1 Brén. xiv. 19, 29.

Adn. 8, 9. Äíab pum mlwydd ar hugain,

^c.] Gwel ar 2 Bren. xv. 33, 38.

PEN. XXVIII. Adn. 1—4. Mah ugain
mlwydd oedd Ahaz] Gwel ar 2 Bren. xvi.

2—4.
Adn. 5. Am hyny yr Arglwyddei Dduw]

Canya yr ocdd Jehofa yn Dduw iddo fyth, fel

ei Grëwr, ei Gynaliwr, a'i Lywodraethwr, er

iddo ef droi yn cilunaddolwr ; aH rhoddodd ef
yn llaio hrenin Syria—sef Rosin, yr hwn a'i

tarawodd ef, ac a gaethgludodd lawer o'i bobl

i Damascus ; ac yn llaw hrenin Israel—sef

Pecah, yr hwn, cr yn cilunaddolwr fel Ahaz, n
wnacd yn flrcwyll ddychrynllyd iddo ef a'i

bobl, gan dywàllt gwaod 120,000 o honynt
mewn un diwrnod, difrodi cu gwlad, a dy-
fetha ou teuluoedd.

Adn. G. Am wrthod o honynt Arglwydd
Dduw eu íadau\ Nid am liyny yr oêdd Pg-
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yr hwn a'i tarawodd ef â lladdfa

fawr.
6 *![ Canys Pfìcah mab Remaliali

a laddodd yn Judah chwech iigain

mil mewn un diwrnod, hwynt oll

yn feibion grymus ; am wrthod o

honynt Arglwydd Dduw eu tadau.

7 A Zichri, gr grymus o Eph-
raim, a laddodd Maaseiah mab y
brenin, ac Azricam llj^wodraethwr

y t, ac Elcanah y nesaf at y brenin.

8 A meibion Israel a gaethglud-
asant o'u brodyr ddau can mil, yn
wragedd, yn feibion, ac yn ferclied,

ac aysglyfaethasant anrhaith fawr
oddiarnynt, ac a ddygasant yr ys-

pail i Samaria.
9 Ac yno yr oedd profifwyd i'r

Arglwydd, a'i enw Oded ; ac efe a
aeth allan o flaen y llu oedd yn dy-
fod i Samaria, ac a ddywedodd
wrthynt, Wele, o herwydd digof-

aint Arglwydd Dduw eichtadau yn
erbyn Judah, y rhoddodd efe hwynt
yn eich llaw chwi, a lladdasoch
hwynt mewn cynddaredd yn cy-
rhaeddyd hyd y nefoedd.

10 Ac yn awr yr ydych chwi yn

cah yn eu Uadd hwy, canys yr oedd ef yn ei-

lunaddolwr ei hun ; ond am hyny yr oedd
Duw yn gadael iddo ef eu lladd íiwy, ac yn ei

ddefnyddio fel offeryn i hyny.
Adn. 7- A laddodd Maaseiah mah y bren-

in] Diangodd y brenin Ahaz ei hun, ond
Uaddwyd ei fab ef, a dau ereill o'i brif

swyddogion.
Adn. 8. A meibion Israel] Sef milwyr Pe-

cah ; a gaethgludasant ö'u brodyr—sef pobl
Juda ; ddau can mil—wedi iddynt ladd
120,000 o'u milwyr, yr oedd yn hawdd iddynt
anrheithio a chaethgludo y gwragedd a'r plant

;

i Samaria—neu tuag yno ; canys nid aethant
i mewn.
Adn. 9. Ac yno yr oeddproffwyd iW Ar-

glwydd] Ymddengys oddiyma fod gan Dduw
broffwydi fyth yn Israel, er mor eilunaddol-
gar oeddynt, i geisio eu dwyn hwynt i edifeir-

wch. Ac efe a aeih allan oflaen y llu—neu
i gyfarfod â hwy, nid i ganmol eu dewrder,
neu i'w Uon-gyfarch o herwydd eu buddugol-
iaeth, ond i fynegu iddynt eu beiau ; ac i'w
rhybyddio o famedigaethau Duw. Wele, o
herwydd digofaint Arglwydd Dduw eich
tadau—danghosai y proffwyd iddynt nad eu
gwroldeb hwy a ennillodd y fuddugoliaeth idd-
ynt £ir Juda, eithr mai yr Arglwydd a roisai

Juda yn eu llaw hwynt, am iddynt ei ddigio
ef â'u heilunaddoliaeth. A lluddasoch hynt
mewn cynddaredd yn cyrhaeddyd hyd y
nefoedd—h>Tiy yw, â'r cynddaredd mwyaf^
yr hwn oedd yn gwaeddi hyd y nefocdd am
ddialedd amynt, ac a dynai farn o'r nefoedd

amcanu darostwng meibion Judah
a Jerusalem, yn gaeth-weision, ac
yn gaeth-forwynion i chi : onid
oes gyda chwi, îo, gyda chwi, bech-
odau yn erbyn yr Arglwydd eich
Duw ?

11 Yn awr ganhyny gwrandewch
arnaf fì, agollyngwch adrefygaeth-
glud a gaethgíudasoch o'ch brodyr

:

oblegid y mae Uidiog ddigofaint yr
Arglwydd arnoch chwi.

12 Yna rhai o benaethiaid meib-
ion Ephraim, Azariah mab Johan-
an, Berechiah mab Mesilemoth, a
Jehizciah mab Salum, ac Amasa
mab Hadlai, a gyfodasant yn erbyn
y rhai oedd yn dyfod o'r íìlwr-

iaeth,

13 Ac a ddywedasant wrthynt,
Ni ddygwch y gaethglud yma

:

canys gan i ni bechu eisioes yn er-

byn yr Arglwydd, yr ydych chwi
yn amcanu chwanegu ar ein pech-
odau ni, ac ar ein camweddau

:

canys y mae ein camwedd ni yn
fawr, ac y mae digofaint llidiog yn
erbyn Israel.

14 Felly y llu a adawodd y gaeth-

arnynt os nad edifarbäent, ac os na oUyngent
y caethion yn rhydd.
Adn. 10. Ac yn awr yr ydych chwi yn

amcanu darostwng meibion Juda] Trwy eu
defnyddio neu eu gwerthu yn gaethion, yn
groes i'r gyfraith, Lef. xxv. 39—i6. Ònid
oes gyda chwi—yn gystal a chyda hwythau,
bechodau—sef pechodau o eilunaddoliaeth a
chreulondeb at eu brodyr ? ac felly yr oeddynt
yn haeddu yr un dialedd dwyfol ag a syrth-

iasai ar bobl Juda yn awr.

Adn. 11. Gollyngioch adrefy gaethglud]
Sef y 200,000 o wragedd a phìant, adn. 8;
oblegid y mae llidiog ddigofaint yr Ar-
glwydd arnoch cAit'e—neu yn crogi uwch
eich penau, yr hwn nas gallwch ei osgoi ond
trwy ddangos trugaredd i'ch brodyr.

Adn. 12. Yna rhai o benaethiaid meibion
Ejyhraim] Weài iddynt glywed geiriau y
proffwyd, a chael eu hargyhoeddi eu bod yn
gwneuthur ar fai ; a gyfodasant yn erhyn y
rhai oedd yn dyfod o'r filwriaeth—neu o'r

rhyfel yn ngwlad Juda, i'w hattal rhag dwyn
y caethion a'r anrhaith ddim yn mhellach.
Adn. 13. Ni ddygioch y gaethglud yma] I

Samaria ; canys gan i ni bechu eisioes—trwy
ein heilunaddoliaetli parhaus, yn gystal a
thrwy ladd 120,000 o'n brodyr, adn. 6; yr
ydych chwi yn amcanu chwanegu^ ar ein
pechodau ni—trwy wneuthur y rhaì hyn yn
gaethion, ac anrheithio eu meddiannau ; canys
y mae ein camwedd ni ynfawr—eisioes, heb
i ni chwauegu ato.

Adn. 14. Felly y llu a adawodd y gaeth-
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glud a'r anrhaith o flaen y tywysog-
ion, a'r lioll gynuUeidfa.

15 A'r gwr, y rhai a enwyd wrth
eu henwau, a gyfodasant ac a gj-
merasant y gaethglud, ac a ddill-

adasant eu hoU rai noethion- hwynt
â'r yspail, a dilladasant hwynt, a
rhoddasant iddynt esgidiau, ac a
wnaethant iddynt fwyta ac yfed

;

eneiniasant hwynt hefyd, a dygas-
ant ar asynod bob un llesg, îe, dyg-
asant hwynt i Jericho, dinas y palm-
wydd, at eu brodyr, Yna hwy a
ddychwehisant i Samaria.

16 ^ Yr amser hwnw yr anfonodd
y brenin j^haz at frenhinoedd As-
syria i'w gynorthwyo ef.

17 A'r Edomiaid a ddaethant eto,

ac a darawsent Judah, ac a gaeth-
gludasent gaethglud.

18 Y Philistiaid hefyd a ruthr-
asent i ddinasoedd y gwastadedd, a

glud a'r anrhaith] Yn y man hwnw ; o flaen

y tywysogion—sef y pedwar o benaethiaid

Ephraim, adn. 12 ; a'r holl gynulleidfa—ag
oeddynt wedi dyfod allan o Samaria a'r ar-

daloedd cymydogaethol. Rhoddodd y milwyr
hwynt yn llaw y rhai hyn, i wneyd â hwynt
fel y gwelent yn dda.

Adn. 15. AW gwr, y rhai a enwyd wrth
eu henwau] Sef y pedwar tywysog a enwyd
adn. 12, neu ynte rywrai ereiU a enwyd gan-

ddynt hwy i wneyd yr hyn a ganlyn; a
ddilladasant eu holl rai noethion hwynt—
â'r diUad a ddyosgesid oddiam danynt hwy
gan filwyr Israel ; ac a wnaethant iddynt

fwyta ac yfed—canys yr oeddynt yn dra

newynog a sychedig, heb gael dira lluniaeth

ond odid er pan ddaethent oddicartref ; enein-

iasant h-wynt hefyd—av ol eu golchi yn
gyntaf gallwn feddwl, i'w sirioli a'u dadebru

af ol eu taith flinedig a galarus ; a dygasant

ar asynod bob un llesg—sef y rhai hynaf ac

ieuangaf o'r gwragedd a'r plant, y rhai oedd-

ynt yn rhy weiniaid i gerdded yn ol, ar ol

gorfòd cerdded o Juda hyd yn agos i Sarmar-

ia ; 'ie, dygasant hwynt i Jericho—yn Uwytli

Benjamín, dinas oddeutu 17 o filldiroedd odu

y dwyrain i Jerusalem, lle yr oedd llawer o

balmwydd yn tyfu. Yna hwy a ddychwel-

asanti Samariä—Heíhoìì lu Israel, gan adael

pobl Juda yn rhyddion yn mhlitìi eu brodyr

eu hunain.

Adn. 16. Yr amser hwnw yr anfonodd

y brenin Ahaz atjrenhinoedd Ässyria] Neu
'atfrenin Assyria,' fel y mae yn y Yulgate,

y Syriaeg, yr Arabaeg, a'r Galdeaeg, sef Til-

path-])ilnesor, adn. 20 ; i'w gynorthwyo ef—
1 ddial ar Israel am y gyflafan a'r anrhaith

uchod, neu ynte i'w gynorthwyo ef yn crbyn

yr Edomiaid a'r l'hilistiaid.

Adn. 17. Ar Edomiaid a ddaethant eto]

Fel o'r blaen yn nyddiau Jehoiaphat, pen. xx.
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thu deau Judah, ac a ennillasent
Bethsemes, ac Ajalon, a G-ederoth,
a Socho a'i phentreíi, Timnah hefyd
a'i phentrefi, a Grimzo a'i phentrefi ;

ac a drigasant yno.
19 Canys yr Arglwydd a ddar-

ostyngodd Judah, o achos Ahaz
brenin Israel : oblegid efe a noeth-
odd Judah, gan droseddu yn erbyn
yr Arglwydd yn ddirfawr.

20A Thilgath-pilneser brenin As-
syria a ddaeth ato ef, ac a gyfyngodd
arno ef, ac nis cynorthwyodd ef.

21 Er i Ahaz gymerydrhan allan

d yr Arglwydd, ac o d y bren-
in, a chan y tywysogion, a'^ rhoddi
i frenin Assyria ; eto nis cynorth-
wyodd efe ef.

22 ^ A'r amser yr oedd yn gyf-
yng arno, efe a chwanegodd dros-

eddu yn erbyn yr Arglwydd : hwn
yw y breniu Ahaz.

10 ; ac a darawsent Juda—gan gymeryd
mantais ar wendid Ahaz a'i deyrnas ar ol

i Israel eu maeddu, fel y danghoswyd uchod ;

ac a gaethgludasant gaethglud—o ddynion,

anifeiíiaid, a meddiannau ereill.

Adn. 18. Y Philistiaid hefyd] I ddial am
yr hyn a wnaethai Uzziah iddynt hwy ; a
ruthrasant i ddinasoedd y givastadedd—

y

rhai agosaf atynt o du deau Juda ; ac a en-

nillasant Beihsemes, ^c—hefyd, y rhai oedd-

ynt ddinasoedd yn ngogledd-orUewin Juda

;

ac a drigasant yno—i gadw meddiant o hon-

ynt ar ol eu henniU.

Adn. 19. Canys yr Arglwydd a ddaros-

iyngodd Juda] I gael ei threchu gan ei gel-

ynion ; o achos Ahaz—o achos ei eilunaddol-

iaeth a'i annuwioldeb gwarthus ef : oblegid cfe

a noethodd Juda—hyny yw, yr oedd Ahaz,

trwy arwain ei ddeiliaid i eilunaddoHaeth,

wedi eu dyosg hwy o'u harddwch crefyddol, ac

o'u hamddiffyniad dwyfol.

Adn. 20. A Tilgath-pilneser brenin As-
syria] Yr hwn a elwir Tiglath-pileser yn
2 Bren. xvi. 7, 10 ; « ddaeth ato e/—nid i Je-

rusalem, ond i Üamascus, yr hon a enniUodd

efe y pryd hyny oddiar y Syriaid, 2 Bren.

xvi. 9; «c « gyfyngodd arno e/—trwy ei

amddifadu o'i drysorau yn anrhegion iddo

;

ac nis cynorthwyodd f/—am yr anrhegion

hyny, yn erbyn yr Edomiaid a'r Philistiaid.

Adn. 21. Èr i Ahaz gymeryd rhan] Neu
yspoiUo y deml a'r palas breníiinol o ran o'u

trysorau, a gorfodi ei dywysogion i roddi eu

mcddiannau i wobrwj'o brenin Assyria ; cto

nis cynorihît'yodd efe e/—i'r graddau ag yr

oedd "yn dysgyl, neu yn erbyn yr Edomiaid

a'r Philistiaid.

Adn. 22. A'r amser yr oedd yn gyfyng
arno] Gan ei elynion o amgylch, ac hofydgan

frenin Assyria, fol y nodwyd adn. 20 ; efe a

chioanegodd droseddu—yn fwy nag o'r blaen,
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23 Canys efe a, aberthodd i dduw-
iau Damascus, y rhai a'i tarawseiit

ef;- ac efe a ddywedodd, Am i

dduwiau brenhinoedd Syria eu cy-
northwyo hwynt, minau a aberthaf
iddjmt hwy, fel y'm cynorthwyont
inau : ond hwy a fuant iddo ef ac i

holl Israel yn dramgwydd.
24 Ac Ahaz a gasglodd lestri t

Dduw, ac a ddarniodd lestri t
Dduw, ac a gauodd ddrysau t yr
Arglwydd, ac a wnaeth iddo aílor-

au yn mhob congl i Jerusalem.
25 Ac yn mhob diuas yn Judah y

gwnaeth efe uchelfeydd i arogl-
darthu i dduwiau dyeithr, ac a ddig-
Uonodd Arglwydd Dduw ei dadau.

26 [[ A'r rhan arall o'i hanes ef,

a'i holl ífyrdd, cyntaf a diweddaf,
wele hwy yn ysgrifenedig yn llyfr

brenhinoedd Judah ac Israel.

27 Ac Ahaz a hunodd gyda'i
dadau, a hwy a'i claddasant ef yn y
ddinas yn Jerusalem, ond ni ddyg-
asant hwy ef i feddrod brenhin-
oedd Israel. A IIezeciah ei fab a
deyrnasodd yn ei le ef. '

PENNOD XXIX.
1VrAB pum mlwydd ar hugain oedd
^^ Hezeciah, 2^cm ddechreuodd efe
deyrnasu, a naw mlynedd ar hugain
y teyrnasodd efe yn Jerusalem, ac
enw ei fam ef oedd Abiah merch
Zechariah.

2 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
union yn ngolwg yr Arglwydd, jn
ol yr hyn oll a wnelsai Dafydd ei
dad.

3 ^ Yn y flwyddyn gyntaf o'i

deyrnasiad ef, yn y mis cyntaf, efe
a agorodd ddrysau tyr Arglwydd,
ac a'u cyweiriodd hwynt.
4 Ac efe a ddyg i mewn yr offeir-

iaid, a'r Lefiaid, ac a'u casglodd
hwynt yn nghyd i heol y dwyrain.

5 Ac a ddywedodd wrthynt hwy,
Grwrandewch fi, O Lefiaid, ymsant-
eiddiwch yn awr, a santeiddiwchd
Arglwydd Dduw eich tadau, a dyg-
wch yr aflendid allan o'r lle sant-
aidd.

6 Oanys ein tadau ni a drosedd-
asant, ac a wnaethant yr hyn oedd

fel y gwelwn yn yr adnodau nesaf. Ilwn yw
y brenin Ahaz—chwanegir hyn i dynu sylw
ato fel yr adyn mwyaf ysgeler o hoU frentíin-

oedd drygionus Juda ac Tsrael.

Adn. 23. Canys efe a aherthoddi ddmoiau
Damascus\ Gwel hyn yn cael ei egluro ar

2 Bren. xvi. 10—16; y rhai aH tarawsent ef—neu a gynorthwyasent y Syriaid i'w daro,

fel y tybiai efe, ryw dro cyn i frenin Assyria
ennill Damascus ; ac am hyny efe a aberthai

iddynt er mwyn eu hennill i'w gynorthwyo
yntau yn erbyn ei elynion. Fel hyn yr oedd
Ahaz mor íFol ag ymddiried i dduwiau meirw-
on, y rhai na allent ddim, yn hytrach nag i'r

Duw byw, yr hwn a allai bob peth. Ond hwy
a fuant iddo ef ac i holl Israel yn dram-
gwydd—trwy ei dynu ef a'i bobl i chwaneg o

eilunaddoliaeth, ac i gosp a dinystr o'i her-

wydd.
Adn. 24. Ac Ahaz a gasglodd lestri t

Dduw] Y rhai a ddarniodd efe at ei wasan-
aeth ei hun, neu i'w rhoddi i frenin Assyria,
adn. 21 ; ac a gauodd ddrysau t yr Ar-
glwydd—fel na chai ueb fyned ynò i addoli

;

a buont yn aros yn gauedig hyd ddechre
teyrnasiad Hezeciah, pen. xxix. 3; ac a
wnaeíh iddo allorau—fel yr aberthid ar y
rhai hyny i eilunod, ac nid yn y deml i

Dduw.
Adn. 25. Ac yn mhob dinas yn Juda y

gwnaeth efe uchelfeydd\ I àrogídarthu yn-
ddynt i dduwiau Damascus a'r çyflfelyb, yn lle

dyfod i addoli i Jerusalem ; ac fìsl hyn yr oedd
efe yn debyg i Jeroboam, yr hwn a osododd ei
loi yn Dan a Bethel i'r un dyben.

Adn. 2G. A'r rhan arall o'i hanes ef]
Gwel ar 2 Bren. xvi. 19, 20.
Adn. 27. I feddrod brenhinoedd Israel]

Neu Juda yn hytrach. Peth cyíîredin yw i

ysgrifenydd y Uyfr hwn roddi Israel am Juda:
y mae efe yn eu hystyried hwy fyth fel un
bobl, am iddynt ddeilliaw o'r un c'ff.

PEN. XXIX. Adn. 1, 2. Mahpum mlwydd
ar hugain oedd IIezeciah, Sçc.] Gwel ar
2 Breu. îviii. 2, 3.

Adn. S.Acyny fiioyddyngyntafd'i deyrn-
asiad ef] Set y brenin Hezeciah

; yn y mis
cyntaf—o'T flwyddyn newydd, ar y dydd
cyntaf o'r mis, adn. 17; efe a agorodd ddrys-
au t yr Arglwydd~j rhai a gaaasai Ahai
ei dad ef, pen. xxviii. 24; ac a'u cyweiriodd
hwynt—twfy eu gorchuddio âg aur, 2 Bren.
xviii. 16; canys ymddengys fod Ahaz wedi
tynu yr aur oddiarnynt i'w'roddi i frenin As-
syria, neu i wneyd allorau i'w dduwiau dy-
eithr.

Adn. 4. Ac efe a ddyg i mewn yr offeir-
iaid a'r Lefiaid] At eu gwaith eilwaith, ar ol
eu hattal gan ei dad. Er fod achos y deyrnas
yn isel iawn pan ddyrchafwyd Hezeciah i'r

orsedd, eto yr oedd achos crefydd yn îs ; ac
adfer a g^yella hon oedd ei waith blaenaf ef.

Adn. 5. Lefiaid] Yn cynwys yr offeiriaid
hefyd

; ymsanteiddiwch yn awr—trwy olchi
eu cnawd a'u dillad ; a santeiddiwch d Ar-
glwydd Dduw eich tadau—trwy ddwyn allan
bob budreddi a gaent ynddo, a'r allor gyffelyb
i'r un a welsai Ahaz yn Damascus, yr hon a
osodesid yno, 2 Bren. xvi. 11, &c.

679



Adferib y wir grefydd. 2 CRON. XXIX. Glanhau y deml.

ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd ein

Duw, ac a'i gwrthodasant ef, ac a

droisant eu hwynebau oddiwrth ba-

bell yr Arglwydd, ac a droisant eu

gwarau.
7 Cauasant hefyd ddrysau y porth,

ac a ddiffoddasanty lampau, ac nid

arogldarthasant arogldarth, ac ni

oflfrymasant boeth-offrymau yn y
cysegr i Dduw Israel.

8 Amhyny digofaint yr Arglwydd
a ddaeth yn erbyn Judah a Jeru-

salera, ac efe a'u rhoddodd hwynt
yn gyffro, yn syndod, ac yn watwar-
gerdd, fel yr ydych yn gweled á'ch

llygaid.

9 Canys wele, ein tadau ni a

syrthiasanttrwyycleddyf, einmeib-

ion hefyd, a'n merched, a'n gwrag-
edd, ydynt mewn caethiwed o her-

wydd hyn.
10 Yn awr y mae yn fy mryd i

wnenthur cyfammod âg Arglwydd
Dduw Israel ; fel y tro ei ddigofaint

Uidiog ef. oddiwrthym ni,

11 Fy meibion, na fyddwch ddi-

fraw yn awr: canys yr Arglwydd
a'ch dewisodd chwi i sefyll ger ei

fron ef, i weini iddo ef, ac i fod yn

gweini, ac yn arogldarthu iddo ef.

12 % Tna y Lefiaid a gyfodasant,
Mahath mab Amasai, a Joel mab
Azariah o feibion y Cohabhiaid : ac
feibion Merari ; Cis mab Abdi, ac

Azariah mab Jehaleleel : ac o'r

Gersoniaid ; Joah mab Zimmah, ao
Eden mab Joah

:

13 Ac o feibion Elisaphan ; Sim-
ri, a Jeiel : ac o feibion Asaph ;

Zechariah, a Mattaniah

:

14 Ac o feibion Heman ; Jehiel, a
Simei : ac o feibion Jeduthun ; Se-
maiah, ac Uzziel.

15 Á hwy a gynullasant eu bro-
dyr, ac a ymsanteiddiasant, ac a
ddaethant yn ol gorchymyn y bren-
in, trwy eiriau yr Arglwydd, i lan-

hau t yr Arglwydd.
16 A-'r oífeiriaid a ddaethant i

fewn t yr Arglwydd i'w lanhau ef,

ac a ddygasant allan yr holl frynti

a gawsant hwy yn nheml yr Ar-
glwydd, i gynteddt yr Arglwydd.
A'r Lefiaid a'i cymerasant, Vw
ddwyn ymaith allan i afon Cidron.

17 Ac yn y dydd cyntaf o'r mis
cyntafy dechreuasant eí santeiddio»

ac ar yr wythfed dydd o'r mis y

Adn. 6. Canijs ein tadau ni a droseddas-

ant] Trwy eilunaddoliaeth. Ni ddywed efe

' fy nhad,' am tod yn gweddu iddo ef, fel mab,

fod mor dyner ag y medrai o enw ei dad, ac am
fod tadau y tô hwnw yn gydgyfranog âg ef yn

ei eilunaddoliaeth. Ac a droisant eu gwar-

au—at y deml. Yr oedd yr luddewon, wrth

addoli, yn arferol o edrych tua'r cysegr, lle yr

oedd y drugareddfa ; ond yn awr yr oeddynt

wedi troi eu gwarau tua'r deml, a'u gwynebau

tuag allor y duwiau dyeithr, yr hon a godesid

yn y cyntedd.

Adn. 7. Cauasant hefyd ddrysau y porth]

Fel na chai yr oíTeiriaid 'fyned i mewn i daclu

y lampau, arogldarthu, na phoeth-offrymu.

Adn. 8. Ac efe a'u rhoddodd hwynt yn

gi/ffro] Iddynt eu hunain; yn syndod—ì

ereill ; ac yn watwargerdd—ì bawb o'u hani-

gylch ;
ýel yr ydych yn gioeled â'ch llygaid

—yn yr hn a naed iddynt gan y Syriaid,

yr Israeliaid, yr Edomiaid, a'r Philistiaid,

pen. xxviii. 5, &c.

Adn. 9. Canys wele, ein tadau ni a syrth-

iasant trwy y cleddyf] Chwech ugain mil

mewn un dirnod; 'ein meihion hefyd, a'n

merched, a'n gwragedd, ydynt mewn caeth-

iwedr—nan a fuasent mewn caethiwed ; ac yr

oedd rhai o honynt fclly yn awr gan yr Edom-

iaid : gwel ar pon. xxviii. 8, 17 ; o herwydd

hyn—sef y pechodau a grybwyllwyd adn. G, 7.

Adn. 10. Fw awr y mae yn fy mryd i

wneulhur cyfammod dg Arglwydd JJduw

Israel] Sof adnewyddu yr hen gyfammod,

C8Q

dan ba un yr oeddynt oU yn cael eu hystyried

yn barhaus, o'r hwn yr oedd yr enwaediad yn
arwydd ; neu addunedu o'r newydd i geisio

yr Arglwydd â'u hoU galon, ei wasanaethu ef

yn berífaith, a'i addoli ef yn unig.

Adn. 11. Fy meibion] Felly y geilw efe

hwynt oU, (er fod rhai o honynt yn ddigon hen
i fod yn dad iddo ef,) nid yn unig am ei fod,

fel brenin, yn dad iddynt mewn ystyr gwlad-

ol, ond hefyd am ei fod yn teimlo serch tadol

atynt, a gofal tadol am danynt ; na fyddwch
ddifraw yn awr—neu esgeulus yn y gwaith o
ymsanteiddio, adn. 5, ac ymroddi o'r newydd
i addoli Duw wrth ei fodd, fel y tro ei ddigof-

aint llidiog ef oddiwrthym ni ; canys yr Ar-
glwydd a'ch dewisodd chwi—o blith yr hoU
ìwythau ereill, i weini ger ei fron ef yn waa-

tadol.

Adn. 12—15. Ynay Lefiaida gyfodasant]
I gynuU eu holl frodyr absenol i ymsanteiddio,

ac i lanhau t yr Arglwydd, yn ol gorchymyn

y brenin, ac yn unol â gorchymyn Duw.
Adn. 1 6. A'r offeiriaid a ddaethant ifewrì\

Am nad oedd rydd i'r Leíìaid fyncd i mewn
i'r cysegr ; a'r Lefiaid a'u cymerasant—ar

ol i'r ofìeiriaid gario y budrcddi allan o'r deml

i'r cyntedd, yr oedd y Lofiaid yn oi gario o'r

cyntcdd i afon Cidron, yr hon a redai lieibio

y ddinas.

Adn. 17. Ac yn y dydd cyntaf o'r mis

cyntaf] Sof y mis cyntaf yn y flwyddyn

ncwydd, a'r flwyddyn çjyntaf o deyrna.siad

Hczeciah, adn. 3. Nid y dydd cyntaf o
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acdaethant i borth yr Arglwydd
mewn wyth niwrnod y santeiddias-

antd yr Arglwydd, ac yn yr unfed
dydd ar bymtheg o'r mis cyntaf y
gorphenasant.

18 Yna y daethant hwy i mewn
ai Hezeciah y brenin, ac a ddywed-
asant, Glanhasom holl d yr Ar-
glwydd, ac allor y poeth-ofTrwm, a'i

holl lestri, a bwrdd y bara gosod,
a'i holl lestri.

19 A'r holl lestri a fwriasai y
breninAhaz ymaith yn ei gamwedd,
pan oedd efe yn teyrnasu a barotoi-

som, ac a santeiddiasom ni : ac wele
hwy gerbron allor yr Arglwydd.

20 ^ Yna Hezeciah y brenin a

gododd yn fore, ac a gasglodd dy-

ysogion y ddinas, ac a aeth i fyny
i d yr Arglwydd.

21 A hwy a ddygasant saith o

fastych, a saith ö hrddod, a saith

o yn, a saith o fychod geifr, yn
bech-aberth dros y frenhiniaeth, a

thros y cysegr, a thros Judah : ac

efe a ddywedodd wrth yr offeiriaid

iiieibion Aaron, am offrymu y rhai

liyny ar allor yr Arglwydd.

deymasiad Hezeciah a feddylir, canys yr oedd

ef wedi cynuU yr offeiriaid a'r Lefiaid yn
nghyd cyn hyn ar ol cael ei wneyd yn frenin,

a hwythau wedi cynull eu brodyr o bob man
mewn ufydd-dod iddo, ac yna ymsanteiddio,

a'r cwbl cyn y 'dydd cyntaf ' hwn. Acar yr
wythfed dydd o'r mis y daethant i borth yr
Argíwydd—bu yr offeiriaid wyth niwrnod yn
glanhau y deml, ac yn cludo y budreddi allan

i'r cyntedd; abu y Lefiaid wyth niwrnod eil-

waith yn cludo yr unrhyw^o'r cyntedd i afon

Cidron ; tra yr oedd yr offeiriaid yn glanhau

y Uestri, &c.

Adn. 18, 19. Yna y daethant hwy i mewn
at Hezeciah\ T fynegu iddo yr hyn a wnaeth-
ant yn ystod yr un di\íTnod ar bymtheg.
Adn. 20. Yna Hezeciah y brenin a gododd

ynfore] Sefdranoeth wedi i'roffeiriaid orphen

glanhau y deml ; ac a gasglodd dywysogion

y ddinas—i ymuno âg ef yn addoliad Duw

;

ac a aeth ifyny i d yr Arglwydd—gan gof-

leidio y cyfleusdra cyntaf i addoli Duw yn ei

deml, gan mor hiraethlon ydoedd am hyny.
Adn. 21. A hwy a ddygasant saith o fust-

ych, ^C-\ Yr oedd hyn yn fwy nag yr oedd y
gyfraith yn ei ofyn, Lef. iv. 13, &c. Yr oedd

hi yn gorchymyn un bustach dros bechodau y
bobU a llwdn gafr gwryw dros bechodau pen-

aeth ; ond y mae Hezeciah ymj yn offrymu

Uawer mwy. Ac ymddengys y rheswm yn
ddigon amlwg : Uefara y gyfraitli yn unig am
bechodau mewn anwybod ; ond yma yr oedd

pechodau o bob math,—eilunaddoliaeth, gwrth-

giliad oddiwrth yr addoliad dwvfol, halogiad

4 o

22 Felly hwy a laddasant y bust"

ych, a'r offeiriaid a dderbyniasant y
gwaed, ac a't taenellasant ar yr all-

or : lladdasant hefyd yr hyrddod, a
thaenellasant y gwaed ar yr allor

:

a hwy a laddasant yr yn, ac a
daenellasant y gwaed ar yr allor.

23 A hwy a ddygasant fychod y
pech-aberth o flaen y brenin a'r

gynulleidfa, ac a osodasant eu dwy-
law arnynt hwy.

24 A'r offeiriaid a'u lladdasant

hwy, ac a wnaethant gymod ar yr
allor â'u gwaed hwynt, i wneuthur
cymod dros holl Israel ; canys dros

holl Israel yr archasai y brenin

imieuthur y poeth-offrwm a'r pech-
aberth.

25 Ac efe a osododd y Lefiaid yn
nhyr Arglwydd, âsymbalau, ac â
nablau, acâthelynau, yn ol gorch-
ymyn Dafydd, a Gad gweledydd y
brenin, a Nathan y proffwyd : canys

y gorcliymyn oedd trwy law yr Ar-
glwydd, trwy law ei broffwydi ef.

26 A'r Lefiaid a safasant âg offer

Dafydd, a'r offeiriaid â'r udgyrn.
27 A Hezeciah a ddywedodd am

y deml, &c. Y pech-ebyrth a ofl&^-mwyd,

(1) Dros y ýrenhiniaeth—dros bechodau y
brenin a'i deulu. (2) Dros y cysegr—yr

hwn a halogesid ; a thros yr offeiriaid, y rhai

oeddynt wedi bod )ti halogedig, esgeulns, ac

aflan. Ac (3) Dros Juda—dros hoU gorff y
bobl, y rhai a arweiniesid ymaith i bob math

flìeidd-dra trwy siamplau y tywysogion a'r

offeiriaid.

Adn. 22, AW ofeiriaid a dderbyniasant y
gwaed] Mewn cawgiau priodol i hyny, y rhai

oeddynt yn awr wedi eu santeiddio, a'u gosod

gerbron yr allor, adn. 19 ; ac a'i taenellasant

ar yr aÙor—gwel ar Lef. i. 5.

Àdn. 23. Ac a osodasant eu dwylaw ar-

nynt hicy] Gwel ar Lef i. 4.

Adn. 24. 1 wneutMir cymod dros holl Ts-

rael] Nid yn unig dros Juda a Benjamin, a
chynifer o'r llwythau ereill ag a ymunasent â
hwy, eithr hefyd dros yr holl genedl. Ac yr

oedd hyn yn gysgod priodol o waed Crist, yr
hwn yw yr iawn nid yn unig dros bechodau yr
eglwys, eithr dros bechodau yr holl fyd, 1 Toan
ii. 2.

Adn. 25. A symbalau, ac â nablau, ac â
thelynau] T glodfori yr Arglwydd âg offer

cerdd, yn gystal ag â lleisiau dynol, yr hyn
oedd wedi ei roddi heibio yn y deml er amser
Ahaz. Nid oedd y tri offeryn cerdd hyn yn
orchymynedig yn nghyfraith Moses ; eithr

gorchymynwyd hwynt gan Dafydd, Gad, a
Nathan, a hyny dan gyfarwyddyd ac ysbryd •

oliaeth Duw, fel y dywedir yma ac mewn
manau ereiU.
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offrymu pèeth-ofFrwm, ar yr allor :

a'r amser j declireuodd y poeth-
oífrwm, y declireuodd cân yr Ar-
glwydd, â'r udgyrn, ac âg offer Da-
fydd brenin Israel.

28 A'r holl gynulleidfa oedd yn
addoli, a'r cantorion yn canu, a'r

udgyrn yn lleisio : hyìi oll a harlia-

odd nes gorphen y poeth-offrwm.
29 A phan orphenasant hwy off-

rymu, y brenin a'r holl rai a gaf-

wyd gydag ef, a ymgrymasant, ac

a addolasant.
30 A Hezeciah y brenin a'r ty-

wysogion a (Mywedasant wrth y
Lefiaid am foliannu yr A^'glwydd, â

geiriau Dafydd, ac Asaph y gwel-
edydd. Felly hwy a folianasant â
llawenydd, ac a ymostyngasant, ac
a addolasant.

31 A Hezeciah a atebodd ac a
ddywedodd, Yn awr yr ymgysegr-

Adn. 26. A'r Lefiaid a safasant âg offer

Dafyddl Sef y tri oíFeryn a enwyd uchod

;

aV offeiriaid â'r udgyrn—y rliai a wnaed
yn ol gorchymyn Duw, Num. x. 2. Tybia
rhai mai dyben yr udgyrn oedd hysbysu i'r

gynulleidfa fod yr aberthau yn cael eu poeth-
ofFrymu, a'u bod yn gysgod o bregethiad yr
efeugyl yn cyhoeddi aberthiad Crist.

Adn. 27. A'r amser y dechreuodd y poeth-
ofrwm] Gael ei losgi ; neu, fel y dywed yr

luddewon, pan ddechreuid tywallt y ddiod-
oíFrwm ar y poeth-offrwm ; y dechreuodd cân
yr Arglwydd—canys ni ddylai hyd yn nod
tristwch am bechod attal ein cân foliant i

Dduw:
Adn. 28. A'r holl gynulleidfa oedd yn

addoli] Neu yn crymu eu penau mewn ffordd

obarch ac addoliad i Dduw ; a'r cantorionyn
canu—â'u lleisian ac âg offer cerdd ; a'r ud-

gyrn yn lleisio—gwel ar adn. 26 ; nes gor-

phen y poeth-ojfrwm—nes ei losgi oll ar yr

allor.

Adn. 29. A ymgrymasant, ac a addolas-

ant] A'u gwynebau tua'r cysegr santeiddiol-

af, lle yr oedd yr arch a'r drugareddf^, mewn
diolchgarwch i Dduw am santeiddiad y deml,

ac adferiad yr addoliad dwyfol ynddi, ac am
iddo ef dderbyn eu hebyrth a'u moliant hwy
yn awr.

Adn. 30. Am foliannu yr Arglwydd] Y
pryd hyn, neu hyn allan; â geiriau Da-
fydd ac Asaph—trwy ddefnyddio y Salmau

a gyfansoddasant hwy. Dywed un o'r awdwyr
luddewig mai at Salm cv y cyfeirir yn benaf.

Adn. 31. Yn awr yr ymgysegrasoch chwi

i'r Arglwydd] Gan 'wneuthur nid yn unig

gymod, ond hefyd gyfammod, trwy aberth.

Nesewch, a dygwch ebyrth—yn chwanegol

;

canys rhaid i'n cyfammod ni â. Duw gaol oi

ddaí i fyny a'i gadarnhau trwy aberth yn
wastadol ; ac ebyrth moliant—gwcl ar Lef.m

asoch chwi i'r Arglwydd ; nesewch,

a dygwch ebyrth, ac ebyrth mol-
iant, id yr Arglwydd. A'r gynuU-
eidfa a ddygasant ebyrth, ac ebyrth

moliant, aphob ewyllysgar o galon,

boeth-offrymau.
32 A rhifedi y poeth-offrymau a

ddyg y gynulleidfa, oedd ddeg-a-

thriugain o fustych, cant o hyrddod,
dau gant o yn : y rhai hyn oll oedd

yn boeth-offrwm i'r Arglwydd.
33 A'rpethau cysegredig oeddclím^

chant o íustych,athair mil oddefaid.

34 Ond yr oedd rhy fychan o off-

eiriaid, fel na allent flingo yr holl

boeth-offrymau : am hyny eu bro-

dyr y Lfefiaid a'u cynorthwyasant
hwy, nes gorphen y gwaith, ac nes
i'r offeiriaid ymgysegru: canys y
Lefiaid oedd unionach o galon i ym-
gysegru na'r offeiriaid.

35 Y poeth-offrymau hefyd oedd

vii. 12 ; a phob ewyllysgar galon, boeth-

offrymau—yn y rhai yr oedd llawer mwy o

haelioni crefyddol yn cael ei ddangos, trwy eu

bod yn cael eu llosgi oll i'í Arglwydd, heb i'r

bobl eu hunain gael dim o honynt; tra yr

oedd yr offeiriaid a'r bobl i gydwledda ar yr

ebyrth ereill.

Adn. 32. A rhifedi y jpoeth-ofrymau] A
ddygwyd gan y bobl yn wirfoddol, oedd 370
anifeiliaid, rhwn^ y bustych, yr hyrddod, a'r

yn.
Adn. 33. A'r pethau cysegredig] Sef yr

ebyrth hedd, a'r ebyrth moliant neu ddiolch,

ar ranau ba rai y cai yr offeiriaid a'r bobl

wledda ; oedd chwe chant fustych, a thair

mil ddefaid—gallwn feddwl fod rhyw fath o

orfodaeth arnynt i ddwyn y rhai hyn yn awr,

gan y sonir am y poeth-offrymau yn unig fel

rhoddion ewyllysgar neu wirfoddol, adn. 31.

Adn. .34. Ondyr oedd rhy fychan offeir-

iaid] Sef rai wedi ymsanteiddio ac yn addas
i'r gwaith, trwy fod y rhan fwyaf honynt, os

nid yr oU, wedi ymhalogi wrth aberthu i ei-

lunod dan deyrnasiad Ahaz; fel na allent

ýlingô yr holl boeth-offrymau—gallai y Lefi-

aid ladd a blingo yr ebyrth hedd a'r cyffelyb ;

eithr y poeth-offrymau, y rhai a Iwyr losgid

i'r Arglwydd ar yr allor, nis gellid cyffwrdd âi

hwy ond gan yr offeiriaid yn unig, oddieithr

ar achos angenrheidrwydd, fel yr un a gry-
bwyllir yma. Canys y Lefiaid oedd union-
ach galon—yr oeddynt yn fwy parod i ym-
lanliau at eu gwaith cysegredig na'r offeiriaid,

ac yn fwy diragrith ac uniawn galon yn eu
gwaitli, yr hyn a grybwyllir yma er anrhyd-
edd iddynt hwy a gwarth i'r offeiriaid,

Adn 3.5. poeth-offrymau hefyd oedd
yn aml] Gwel ar adn. 32 ; gyda brasder yr
hedd-offrwm—yr hwn oedd i'w losgi ar yr
allor, ac felly yn chwanegu at waith yr offeir-

iaid ; a'r ddiod-offrwm—yr hon oedd i fod
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yD. aml, gyda brasder yr hedd-off-

rwm, a'r ddiod-voffrwm i'r poeth-

offrymau. Felly y trefnwyd gwa&-
anaeth t yr Arglwydd.

36 A Hezeciah a lawenychodd,
a'r hüU bobl, o herwydd parotoi o

Dduw y bobl : oblegid yn ddisy-

mwth y bu y peth.

PENNOD XXX.
AHEZECIAH a anfonodd at hoU

Israel a Judah, ac a ysgrifenodd
lythyrau hefyd at Ephraim a Man-
asseh, i ddyfod i d yr Arglwydd i

Jerusalem, i gynal pasc i Arglwydd
Dduw Israel.

2 A'r brenin a ymgynghorodd,
a'i dywysogion, a*r holl gynuUeidfa,
yn Jerusalem, am gynal y pasc yn
yr ail mis-

3 Canys ni alle^t ei gynal ef y

gyda phob un o'r poeth-offrymau ; ac felly yr

oedd yn angenrheidiol i'r ychydig oíFeiriaid

hyny gael cynorthwy y Lefiaid at eu gwaith

neillduol eu hunain.

Adn. 36. A Hezeciah a lawenychodd, a^r

holl bobl\ herwydd y cyfnewidiad dedwydd
a llwýddiannus h'svn ar grefydd o fewn y deyrn-

as, ac am ddarfod ei wneuiur mewn cyn llei-

ed amser, a than y dylanwad dwyfol ; o

herwydd parotoi o Dduw y bobl— trwy
weithrediadau grymus ei Ysbryd ar eu calon-

au ; oblegid yn ddisymwth y bu y pcth—yr

oedd fod y fath ddiwygiad mawr oddiwrth ei-

lunaddoliaeth, ac mewn sel dros wasanaeth y
deml, wedi cael ei ddwyn oddiamgylch mewn
amser mor fyr, yn brawf fod y gwaith o Dduw.

PEN. XXX. Adn. 1. A Hezeciah a an-
fonodd at holl Israel a Juda\ At bawb o'r

deg llwyth ag oeddynt wedi dyfod i ymsefydlu
yn ei deyrnas ef er mwyn crefydd, yn gystal

ag at bawb o Iwyth Juda a Benjamin ; ac a
ysgrifenodd lythyrau hefyd at Ephraim a
Manasse—at yr hoU weddill o'r deg llwyth o

Beerseba hyd Dan, adn. 5, y rhai a osodir all-

an yma dan yr enwau Ephraim a Manasse,
fel y gwneir yn fynych mewn manau ereill

dan enw Ephraim yn unig ; i ddyfod id yr
Arglwydd i ^erusalem i gynal pasc—i'w

rhybyddio hwynt o'u dyledswydd i Dduw, ac

i'w hannog i'w chyflawni. Er y gallai Heze-
ciah orchymyn i'w ddeiliaid ei hun gynal y
pasc, eto nid oedd ganddo ddim awdurdod ar

y deg llwyth, amgen na dangos iddynt eu dy-
ledswydd, a'u gwahodd ati. Dywed yr ludd-
ewon fod y Uoi aur wedi cael eu dwyn ymaith
gan yr Assyriaid y pryd hyn o Dan a Bethel,

a bod Hosea, brenin presenol Israel, yn can-
iatâu i'w bobi fyned i addoli Jehofa yn Je-
rusalem os raynent.

Adn. 2. A'r brenin a ymgynghorodd]
berthynasi gynal y pasc ar y 14eg o'r ail mis.

pryd hwnw ; oblegid nid ymsant-
eiddiasai yr offeiriaid ddigon, ac

nid ymgasglasai y bobl i Jerusalem.
4 A da oedd y peth yn ngolwg y

brenin, ac yn ngolwg yr hoU gy-
nulleidfa.

5 A hwy a orchymynasant gy-
hoeddi trwy holl Israel, o Beerseba
hyd Dan, am ddyfod i gynal y paac
i Arglwydd Dduw Israel yn Jeru-
salem : canys ni wnaethent er ys
talm fel yr oedd yn ysgrifenedig.

6 Pelly y rhedegwyr a aethant â'r

llythyrau o la y brenin a'i dywys-
ogion trwy holl Israel a Judah, ac

wrth orchymyn y brenin, gan ddy-
wedyd, O feibion Israel, dychwel-
wch at Arglwydd Dduw Abraham,
Isaac, ac Israel, ac efe a ddychwel
at y gweddill a ddiangodd o honoch
chwi o law brenhinoedd Assyria.

yn Ue yn y mis cyntaf yn ol y gyfraith. Yr
oedd y gyfraith yn caniatâu hyny i bersonau

neillduol ag oeddynt wedi ymhalogi, neu oddi-

cartref ar y pryd, Num. ix. 10, 11 ; a thybient

hwythau y gallai y goddefiad hwnw gael ei

estyn y tro hwn i'r holl genedl.

Adn. 3. Canys ni allent eigynal efypryd
hyny] Sef ar y 14eg"o'r mis'cyntaf, am na or-

phenwyd glanhau y deml hyd yr 16eg, pen.

xxix. 17, ac am ddau reswm arall achwanegir
yma. Oblegid nid ymsanteiddiasai yr o'eir-

iaid ddigon— i'r fath raddau ag oedd yu
gweddu iddynt, nac i'r fath nifer ag oedd yn
angenrheidiol i ladd ac aberthu cynifer o gre-

aduriaid ag a oífrymid ar y pasc : gwel ar pen.

xxix. 34, 35. Hywed Josephus fod 256,500 o

greá^uriaid yn cael eu habertlui ar yr yl
hòno. Ac nid ymgasglasai y bobl i Jeru-
salem—nid oeddynt wedi caeí amser na rhy-
bydd mewn pryd i allu cynal y pasc yn Jeru-
salem yn y mis »'yntaf, pe buasai y deml yn
barod, a digon o offeiriaid wrth law.

Adn. 4. A da oedd y peth] Cytunasant oll

fod yn well cynal y pasc ar y 14eg o'r ail mis,

na'i oedi ef hyd y flwyddyn ganlynol.

Adn. 5. A hwy a orchymynasant gyhoeddi
trwy holl Israel] Beersèba yn nherfyn de-

heuol gwlad Juda, hyd Dan yn nherfyn
gogieddol gwlad Israel ; am ddyfod i gynal y
pasc i Arglwydd Dduio Israelyn Jerusalem
—yr unig fan lle y gellid ei gynal yn ol y gyf-
raith, Deu^. xvi. 6 ; canys ni wnaethent er's

talmfel yr oeddyn ysgrifenedig—yn y gyf-
raith am gadw y pasc. Yn wir, nid oedd Is-
rael wedi cadw y pasc er pan ranwyd y fren-

hiniaeth yn araser Jeroboam ; ac yr oedd Juda
wedi esgeuluso y pasc, a'r aberthau ereill

hefyd, er dyddiau Ahaz.
Adu. 6. O feibion Jsrael, dycMcelwch at

Arglioydd Díluw Abraham., Isaac, aclsrael]
Oddiwrth yr hwn yr oeddynt wedi troi, i

addoli y lloi aur. Ymdd^nffys mni v geiriau
' 683'
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7 Ac na fyddwch fel eich tadau,
nac fel eich brodyr, y rhai a dros-
eddasant yn erbyn Argiwydd Dduw
eu tadau ; ara hyny efe a'u rhodd-
odd hwyut yn annghyfanedd, megys
y gwelwch chwi.

8 Yn awr na chaledwch eich
gwar, fel eich tadau ; rhoddwch law
i'r Arglwydd, a deuwch i'w gysegr
a gysegrodd efe yn dragywydd : a
gwasanaethwch yr Arglwydd eich

Duw, fel y tro Uid ei ddigofaint ef

oddiwrthych chwi.
9 Canys qs dychwelwch chwi at

yr Arglwydd, eich brodyr chwi a'ch

meibion a gânt drugaredd gerbron
y rhai a'u caethgludodd hwynt, fel

y dychwelont i'r wlad yma : oblegid
grasol a thrugarog yw yr Arglwydd

hyn, hyd ddiwedd adn. 9, oedd cynwysiad y
Uythyrau a gludid gan y rhedegwyr. Ac efe

a ddychwel at y gioeddül—nid ydych ond
ychyilig weddill wedi dianc o law Ful a Tig-

lath-pileser, brenhinoedd Assyria, y rhai a

gaethgludasant eich brodyr ; ac am hyny dy-
ìech yiiinoddi dan gysgodDuw eich tadau, rhag

i chwithau gael eich caetligludo : ac os dych-

welwch chwiato efmewn fiordd o ddyledswydd,
yntau a ddychwel atoch chwithau mewn ftbrdd

drugaredd.

Adn. 7- Ac na fyddwch fel eich tadau] Y
rhai a addolasant y Uoi aur yn nyddiau Jero-

boam ; nacfel eich brodyr—y rhai a ddylyn-

asant yr un trosedd, ac am hyny a gaetliglud-

\vyd gan frenhinoedd Assyria yn gosp am eu

trosedd, nes yr oedd rhanau o'u gwlad yn an-

nghyfanedd.
Adn. 8. Yn awr na chaledwch e.ich gwar]

Fel ychain anhywaith yn ceisio ymysgwyd
oddiwrth yr iau ; rhoddwch iaw iW Arglwydd
—yn arwydd o'ch ymostyngiad iddo ef ; neu
' ysgydwch law âg ef,' fel y dywedwn ni, yn
arwydd o gymod ; a deuwch i'w yysegr—i'r

deml yn Jerusalem, pa le a gysegrodd efe i

gael ei wasanaethu ynddo gan yr hoU Iwythau

hyd ddiwedd yr oruchwyliaeth luddemg : fel

y tro llid ei ddigofaint ef oddiiorihych chwi
—yr hwn oedd eisioes wedi dechreu dyfod ar-

nynt trwy hiw yr Assyriaid.

Adn. 9. Canys os dychwelwch chwi at yr
Argiwydd] OJdiwrth eilunaddoliaeth a phech-

odau ereill ; eich brodyr chwi a'ch meibion—
y rhai a gaethgludwyd eisioes gan yr Assyr-

iaid ; a gdnt drugaredd gerbron y rhai

a'u caeihgl'udodd hwijnt—gwrandewir oich

gweddiau chwi ar eu rhan, a rhoddir iddynt

edifeirwch, ac yn ganlynol i hyny drugaredd

gerbron y rhai a'u caethgludasAnt, fel ag i'w

goUwng adref i'w gwlad eu hunain, yn ol

gwcddi Solomon wrth gysegru y deml, 1 Bren.

viii. 46—50. Oblegid grasoL a thrugarog
yw yr Arglwydd eich JJuw—yn ol y cy-

hoeddiad a wnaethai ofo o hono ei hun, Exod.
xxxiv. 6, vr hwn y rhaid eu bod hwy yn ci
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eich Duw, ac ni thry efe ei wyneb
oddiwrthych, os dychAvelwch ato ef.

10 Felly y rhedegwyr a aethant

o ddinas i ddinas trwy wlad Eph-
raim a Manasseh, hyd Zabulon

:

ond hwy a wawdiasant, ac a'u gwat-
warasant hwy.

11 Er hyny gwr o Aser, a Ma-
nasseh, ac o Zabulon, a ymostyng-
asant, ac a ddaethant i Jerusalem.

12 Llaw Duw hefyd a fu yn Judah,
i roddi iddynt un galon i wneuthur
gorchymyn y brenin a'r tywysogion,
yn ol gair yr Arglwydd.

13 % A phobl lawer a ymgasglasr
ant i Jerusalem, i gynal gyl y bara
croyw, yn yr ail mis ; cynulleidfa

fawr iawn.
14 A hwy a gyfodasant, ac a fwr-

wybod ; ac ni thry efe ei wyneb oddiwrthych
—os deuwch i'w deml i'w addoli ef. Neu, fel

y mae y Targum yn ei alleirio, ' Ni phair efe

i'w Fawrhydi esgyn o'ch plith, os dychwelwch
i'w ofni ef ;' hyny yw, arhosai y Secina ar y
drugareddfa yn barhaus, yn arwydd o'r Pre-^

senoldeb Dwyfol.

Adn. 10, Ond hwy a waiodiasant, ac a'u

gwatioarasant hwy] Ar ol hir ymarfer â
gwasanaethu duwiau dyeithr, yr oedd calonau

y rhan fwyaf o'r deg llwyth wedi caledu i'r

fath raddau, nes y gwatwarent y gwahoddiad
grasol hwn i edifeirwch. Modd bynag gorfu

iddynt, cyn hir, dalu yn ddrud am ddiystyru

fel hyn gynghor Duw yn eu herbyn eu hun-

ain ; canys yn mhen oddeutu dwy flynedd a

hanner wedi hyn darfu i Salmaneser, breni^

Assyria, warchae ar Samaria, a chaetligludo yr

holl weddill o'r deg llwyth, yn mhen tair

blynedd wedi hyny, i Assyria a Media : gwe^

ar2 Bren. xviii. 9—12.

Adn. 11. Er hyny gwr o Aser, a Man-
asse, ac o Zabulon] A Uawer o'r llwythau

ereill hefyd, adn. 18; a ymostyngasant—
mewn edifeirwch, ar ol clywed y genadwri

uchod ; ac a ddaethant i Jerusalem—i gadw

y pasc.

Adn. 12. Llaw Dmo hefyd afu yn Judà]
Yn tueddu meddyhau y bobl ynp hefyd, trw
ei ras, i adael eilunaddoUaeth, a throi i was-

anaethu yr Arglwydd o unfryd calon, trwy

gynal y pasc hwn yn ol gorcliymyn y brenin

a'i dywysogion ; yìi ol gair yr Argiwydd—
yn unol à'i gyfraith arbenig ef.

Adn. 13. Aphobl lawer a ymgasglasant i

Jerusalem] wahanol Iwythau Israel, er i'r

rhan fwyaf anufyddliau a gwawdio, adn. 10 ;

i gynalgyl y bara croyw—yr hon a barhüai

ain saith niwrnod wedi y pasc, Exod. xii. 18

;

yn yr aii mis—yn ol fel y penderfynwyd,

adn. 2
Adn. 14. A hwy agyfodasant] Cyn iddynt

ladd a bwyta y j^asc ; ac a fwriasant ymaith

yr allorau oedd yn Jerusalem—y rliai a os-

odasai Aliaz i fyny i'w cilunod yn mhob



Biuyta y pasc ìjìi aflan. 2 CRON. XXX. IIezecîah yn gweddio.

iasant ymaith yr allorau oedd yn
Jerusalem : bwriasant ymaith all-

orau yr arogldartli, a thaflasant

liwynt i afon Cidron.
15 Yna y lladdasant y pasc ar y

pedwarydd dydd ar ddeg o'r ail mis;
yr ofíeiriaid hefyd a'r Leíiaid a gy»
wilyddiasant, ac a ymsanteiddias^
p,nt, ac a ddygasant y poeth-oífrym-
£ìLU i d yr Arglwydd.

16 A hwy a safasant yn eu lle,

wrth eu harfer, yn ol cyfraith Moses
gr Duw : yr oífeiriaid oedd yn
taenelluy gwaed o lawy Lefiaid.

17 Canys yr oedd llawer yn y gy-
nulleidfa y rhai nid ymsanteiddias-
ent : ac ar y Lefìaid yr oedd liadd y
pasc dros yr holl rai aflan, ì'w sant-

piddio i'r Arglwydd.

congl i'r ddinas, pen. xxviii. 24. Yr oedd y
deml wedi cael ei glanhau o'r blaen, ac yn awr
certhir allan hen lefain eilunaddoliaeth o'r

ddinas hefyd. A thajlasant hwynt i afon
Cidron—ar ol eu malurio yn llwch yn gyntaf.

Adn. 15. Yr offeiriaid hefyd à'r Lefiaida
gywilyddiasant] Wrth weled parodrwydd ac

awydd y fath gynulleidfa fawr i gynal y pasc,

ac ystyried eu hanmharodrwydd hwy eu hun-
ain, a'u bod wedi ei esgeuluso ef mor gywilydd-
ps; ac a ymsanteiddiusant—trwy olchi eu
çyríF a'u dillad. Yr oedd rhai o honynt wedi
ymsanteiddio o'r blaen, a chyfeirir yma ond
odid at y rhai a esgeulusasant wneuthur hyny
hyd yn awr ; gwel ar pen. xxix. 5, 15, 34.

Adn. 16. .4 htoy a safasant yn eu lle] Yr
pffeiriaid yn eu lle hwy, a'r Lefiaid yn eu lle

hwythau ; W7'th eu harfer—fel yr arferent

wneyd cyn i Ahaz attal gwasanaeth y deml.

Yr oÿeiriaid oedd yn taencllu y gwaedo law
y Lefiaid—y rhai a laddasent ac a flicgasent

y poeth-offrymau y waith hon yn Ue yr ofteir-

iaid, trwy nad oedd digon o honynt hwy wedi
ymsanteiddio at y gwaith : gweí ar pen. xxix.

34.

Adu. 17. Y rhai nid ymsanteiddiasent]
Trwy eu bod wedi dyfod o bell, ac ar fyr

rybydd, ac heb gael eu dysgu i ymianhau. Yr
oeddynt oU yn aflan gan eilunaddoliaeth, a
Uawer honynt gan bob math haJogrwydd
seremoníol arall. Ar y Lefiaidyr oedd lladd

y pasc dros yr holl rai ajian—ymddengys y
gallai pob pen teulu ladd oen y pasc drosto ei

hun a'i deulu, Exod. xii. 6 ; ond gan fod y
rhai hyn yn aflan, neu heb ymsanteiddio, y
Lefiaid oedd i ladd oen y pasc drostynt hwy y
tro hwn ; canys pe lladdesid yr yn gan
ddynion aflan, ni buasent yn ' basc santaidd

i'r Arglwydd.'
Adn. 18. Eto hwy a fwytasant y pasc] Yn

eu haflendid seremoníol fel yr oeddj^nt
; yn

amgenach nag yr oedd yn ysgrifenedig—neu
yn groes i'r gyfraith yn y fath achos. Gan i'r

bobl hyn ddyfod bell, gydag a^yddfryd calon

i droi at yr Arglwydd yn oi fel y gwahoddwyd

18 O herwydd Uawer o'r bobl, sef
llawer o Ephraim a Manasseh, Is-

sachar, a Zabulon, nid ymlanhas-
ent ; eto hwy a fwytasant y pasc, yn
amgenach nag yr oedd yn ysgrifen-
edig. Ond Hezeciah a weddiodd
drostynt hwy, gan ddywedyd, Yr
Arglwydd daionus a faddeuo i bob
un

19 A barotôdd ei galon i geisio
Duw, se/ArglwyddDduw ei dadau,
er na lanhawyd efjn ol puredigaeth
y cysegr.

20 A'r Arglwydd a wrandawodd
ar Hezeciah, ac a iachaodd y bobl.

21 A meibionlsrael, y rhai a gaf-
wyd yn Jerusalem, a gynaliasant
yl y bara croyw saith niwrnod
trwy lawenydd mawr: y Letìaid

hwynt, a chan na ellid cynal pasc ar ol hwn
hyd y flwyddyn ganlynol^ barnwyd yn well
gadael iddynt fwyta y pasc yn aflan fel yr
oeddynt, rhag i'w gwrthodiad eu digaloni, nêu
beri iddynt ymgaledu yn eu heilunaddoliaeth.
07id IJezeciah a íceddiodd drostynt hwy—
am i'r Arglwydd daionus a thrugarog faddéu i
bob un cywir yr afreoleidd-dra hwn o gynal y
pasc. Gan i'r brenin yn ei sel eu galw hwynt
yn nghyd gyda'r fath frys, heb roddi iddynt
ddigon amser nac hyfforddiadan i ymlaníiau
yu ol y gyfraith, efe a'i hystyriai ei hun dan
rwymau i fyned â'u hachos hwy fel hyn at
Dduw. Gallwn sylwi yma, fod yn rhyfe'dd na
buasai Athias, yr hwn a ddosbarthodd adnod-
au yr Hen Destament i'w ffurf bresenol, yn
terfynu yr adnod hon gyda'r diweddnod sydd
yn ei chanol hi, gan ddechreu adn. 19 gyda'r
ymadrodd, Ond Hezeciah, ^^c., yn lle gwneyd
iddi ddiweddu heb attalnod o un math !

Adn, 19. A barotódd eigalon igeisio Dim]
Trwy edifeirwch am ei eilunaddoliaeth a'i

'

bechodau ereiU, ac ymadawiad oddiwrthynt

;

erna lanhaxvyd efyji olpuredigaethy cysegr
—yr hwn a ofynid gan y rhai a ddeuent i gy-
segr Duw. Âddefir yma fod ganddynt hy
burdeb calon oddifewn, er na feddent burdeb
seremonîol oddiallan ; ac am hyny gweddia y
brenin am i'r Arglwydd daionus faddeu iddynt
y diffyg o'r olaf, ar gyfrif yr anhawsdra o'i

gyraedd.

Adn. 20. AW Arglwydd a torandawodd
ar Hezeciah] Ar ei weddi ef ar ran pobl Eph-
raira, Manasse, Issacar, a Zabulon, y rhai a
fwytasent y pasc heb ymlanhau ; ac 'a iacha-
odd y bohl—maddeuodd eu pechod, a derbyn-
iodd hwy a'u gwasanaeth fel pe buasent lân.
Dichon fod Duw wedi dechreu rhoddi rhyw
afiechyd ar y bobl hyn am fwyta y pasc tìeb

ymlanbau, fel ar y Corinthiaid wedi hyny am
fwyta swper yr Arglwydd yn anntìeiíwng,
1 Cor. xi. 29—32 ; ond mewn atebiad i weddi
y brenin, efe a'u hiachaodd hwynt.
Adn. 21. Trwy lawenydd mawr] Yr oedd

gwr Juda vn líawenhau nid vn unig am fod

685



Cadiu yr wyl 2 CRON. XXX. saith nnurnod ereill.

hefyd a'r oíìeiriaid oedd yn mol-
iannu yr Arglwydd o ddydd i ddydd,
gan ganu âg offer soniarus i'r Ar-
glwydd.

22 A IIezeciah. a ddywedodd wrth
fodd calon yr hoU Lefiaid, y rhai

oedd yn dysgu gwybodaeth ddaion-
us yr Arglwydd ; a hwy a fwytasant
ar hyd yr yl saith niwrnod, ac

a aberthasant ebyrth hedd, ac a
gyffesasant i Arglwydd Duw eu
tadau.

23 A'r holl gynulleidfa a yra-

gynghorasant i gynal saith o ddydd-
iau ereill : felly y cynaliasant saith

o ddyddiau ereill trwy lawenydd.
24 Canys Hezeciah brenin Judah

a roddodd i'r gynulleidfa fìl o fust-

ych, a saith mil o ddefaid ; a'r ty-

wysogion a roddasant i'r gynulleid-

yr yl santaidd hon wedi cael ei hadferu yn
Jerusalem, ond hefyd am fod eu brodyr o fren-

hiniaeth Israel wedi ymuno â hwynt ynddi, a

chael derbyniad grasol gan Dduw. Y Lefiaid

hefyd aW ofeiriaid oeddyn moliannuyr Ar-
glwydd o ddydd i ddydd—yn ystod saith ni-

'wrnod yr yl ; gan ganu âg offer soniarus

—gwel ar pen. xxix. 25, &c.

Adn. 22. A Hezeciah a ddywedodd icrth

fodd calon yr holl Lefiaid] A'u canmolodd am
eu sel a'u diwydrwydd,ac fel cefnogaeth iddynt

addawodd eu gwobrwyo ond odid am eu liaf-

ur; y rhai oedd yn dysgu gwybodaeth ddaion-

us yr Arglwydd—sef gwybodaeth o'i gyfraith

a'i " wasanaeth ef i'r bobl ; a hwy afwytasant
—ar ol lladd a bwyta y pasc ar ddechre yr yl,
aberthasant ebyrth hedd ar bob dydd o'r yl,
gan losgi y brasder, a gwledda mewn llawen-

ydd ar ranau ereiU yr ebyrth ; ac a gyffesas-

ant i Arglwydd Dduw eu tadau—cyffesasant

*eu pechodau eu hunain yn ei erbyn ef, a'i

fawr ddaioni yntau idt^^nt yn ngwyneb euhan-
nheilyngdod.

Adn. 23. A'r holl gynulleidfa a ymgyng-
horasant] Yn eu plith eu hunain, a chyda'r

brenin, ei dywysogion, a'r offeiriaid ; i gynal

saith ddyddiau ereill—yn yl, nid i fwyta

Ípasc a'r bara croyw, eithr i offryniu ebyrth

edd, gwledda arnynt mewn Uawenydd, a

moliannu ac addoli J)uw. Er ci bod yn amser

cynauaf, eto yr oedd calonau y bobl mor lawn

o gariad, fel nad oeddynt yn blino ar addoliad

Duw, nac mown brys i fyned adref at ou

hachosion tymhorol.

Adn. 24. Canys IIezeciah hrenin Juda]

O'i gyllid oi huu, yn cliwancgol at yr hyn a

gyfranasai ofe at lanhau y deml a cliynal y
j)asc ; a roddodd i'r gynuLleidfa fil ofustych

a saith mil o ddef'aÌd—v\\oi\(ìoàà hwynt yn

gyntaf i Dduw i'r hwn yr offrymid rhanau o

honynt raewn ffordd o dciiolchgurwdi, ac wcdi

hyny i'r bobl, y rhai a wlcddcnt ar y gweddill

;

«'r tyuyi^oqion—yn ol oiampl y brenin, a
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fa fìl o fustych, a deng mil o ddef-

aid : a llawer o offeiriaid a ymsant-
eiddiasant.
25 A holl gynulleidfa Judah a la-

wenychasant, gyda'r offeiriaid a'r

Lefìaid, a'r holl gynulleidfa a ddaeth
o Israel, a'r dyeithriaid a ddaethai
o wlad Israel, acoeddyntyn gwlad-
ychun Judah.

26 Felly y bu llawenydd mawr
yn Jerusalem : canys er dyddiau
Solomon mab Dafydd brenin Israel

ni hu y cyffelyb yn Jerusalem.
27 *^ Yna yr offeiriaid a'r Lefìaid

a gyfodasant, ac a fendithiasant y
bobl; a gwrandawyd ar eu llef

hwynt, a'u gweddi hwynt a ddaeth
i fyny i'w breswylfa santaidd ef, i'r

nefoedd.

roddasant i'r gynulleidfa fil o fustych a
deng mil o ddefaid—yr hyn oedd dair mil o

ddefaid yn fwy na rhodd y brenin, trwy eu
bod hwy yn llawer ac yntau yn un ; a llawer

offeiriaid a ymsanteiddiasant—heblaw y
rhai a ymsanteiddiasent o'r blaen, fel y gallent

gynorthwyo yn offrymiad yr holl aberthau

hyn. Yr oedd hon yn weithred haelionus

iawn eiddo y brenin a'i dywysogion, trwy
nad oedd y dyeithriaid o Israel wedi dwyu
aberthau gyda hwynt, na modd ganddynt yn
ddiamau i'w prynu.

Adn. 25. A'r holl gynulleidfa a ddaeth o

IsraeT] Yn awr, i'r yl hon, adn. 18 ; a'r dy-

eithriaid a ddaethai o wlad Israel—o'r blaen,

i wladychu yn Juda er mwyn y deml a'i

gwasanaeth. Rhaid mai Tuddewon oedd y
rhaì olaf hyn, neu broselytiaid at luddewiaeth,

am nad allai neb dienwaededig fwyta o'r pasc,

Exod. xii. 43, 44.

Adn. 26. Felly y bu llawenydd mawr yn
Jerusalem] Kid liawenydd cnawdol mewn
bwyta ac yfed, ond llawenydd crefyddol o her-

wydd adferiad gwasanaeth y deml, a gwledd-

oedd yr Arglw ydd yno. Ni bu y cyffelyb yn
Jerusalem—er pan gyscgrwyd y deml gan

Solomon, 1 Bren. viii. 63—60. líefyd, gan

i'r deyrnas gael ei rhanu yn fuan ar oí marw-
olacth Solomon, nid oedd braidd neb o fren-

hiniacth Israel yn dyfod i'r yl i Jerusalem,

fel y (îaethant y tro hwn.

Adn. 27. Yna yr off'eiribid a'r Lefiaid—a
fendithiasant y bobl] Yn ddiamau yn y ffurf

a sefydlasai yr Arglwydd ei hun i'r porwyl

hwnw : gwel ar Num. vi. 23—27. Gwaithyr
oíîeiriaid oedd bendithio y bobl ; ond dichon

fod y Letìaid yn dywedyd Amen ar ddiwedd

j)ob bendithiad, neu yn canu ar yr aclilysur

Ìiwnw. A'u giücddi hwynt a dduelh i fyny
i'w breswylfa santaidd cf i'r nefocdd—îei yr

oedd mwg ou haberthau yn esgyn i'r cymyl-

au, felly yr oodd eu gweddiau a'u mawl yn
osgyn i'r nofocdd, ac yn disgyn yn gawodydd
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\ C wedi gorphen hyn i gyd, holl
-^ Israel y rhai oedd bresenol a
aethant allan i ddinasoedd Judah,
ac a ddrylliasant y delwau, ac a
dorasant y llwyni, ac a ddistryw-
iasant yr uchelfeydd a'r allorau
allan o holl Judah a Benjamin, yn
Ephraim hefyd a Manasseh, nes
eu llwyr ddifa. Yna holl feibion
Israel a ddychwelasant bob un i'w
feddiant, i'w dinasoedd.

2 ^ A E[ezeciah a osododd ddos-
barthiadau yr ofîeiriaid a'r Lefiaid,

yneu cylchoedd,pob un yn ol ei wein-
idogaeth, yr oífeiriaid a'r Lefiaid i'r

poeth-ofírwm, ac i'r ebyrth hedd, i

weini, ac i foliannu, ac i ganmol, yn
mhyrth gwersylloeddyr Arglwydd.

3 A rhan y brenin oedd o'i olud ei

hun i'r poeth-oífrymau, sef i boeth-
offrymau y bore a'r hwyr ac i boeth-
offrymau y sabbothau, a'r uewydd-
loerau, a'r gyliau arbenig, fel y

o fendithion ar eu heneidiau. Yr oedd Duw
ei hun megys yn dywedyd Amen rth eu

gweddi, ac fe allai yn rhoddi rhyw arwydd
gweledig mewn fifordd o gadarnhad i'r fendith

a gyhoeddid gan yr ofFeiriaid. Yr oedd Israel

yn awr mewn íFordd dêg i adennill yr hyn a

gollaSfent ; ond och ! mor ebrwydd yr aeth yr

holl obeithion dysglaer hyn dan gwmwl am
byth!

PEN. XXXI. Adn. 1. HoU Israel y rhai

oedd bresenol] Yn yr yl yn Jerusalem, yn
cael eu cynorthwyo yn ddiamau ganwr Juda
a Benjamin ; a ddrylliasant y deLwau—nid

yn unig yn holl deyrnas Juda, ond hefyd yn
Ephraim 'a Manasse yn nheyrnas 7sracZ. Gall-

asai Hezeciah orchymyn hyn trwy hoU wlad
Canaan, am fod cyfraith Duw yn penodi hyny

;

neu dan gyfarwyddyd Ysbryd Duw ; neu
oddiar argyhoeddiad fod Hosea brenin Israel,

yr hwn a oddefasai i'w ddeiliaid fyned i gynal

y pasc yn Jerusalem, yn foddlon iddo.

Adn. 2. A Hezeciah a osododd ddosbarth-

iadau yr offeiriaid aW Lefiaid yn eu cylch-

oedd] Fel y trefnwyd hwy ar y cyntaf gan

Dafydd ; yn mhyrth gwersyll yr Arglwydd
—sef yn yr ystafelloedd'b amgyích y demi, yr

hon oedd t, pabell, a gwersyll y Goruchaf.

Adn. 3. A rhan y hrenin oedd o'i olud ei

hun] Yn Ue beichió y bobl â'r ebyrth hyn,

darparai y brenin hwynt ar ei draul ei hun, am
fod trysorau y deml yn isel, a'r bobl wedi eu

tylodi yn fawr yn amser ei dad ef ; sefi hoeth-

offrymau y hore a'r hwyr, ^c—gwel y rhai

hyn yn cael eu nodi, Num. xxviii. 1—25.

Adn. 4. Am roddi rhan iW offeiriaid ur
Lefiaid] Sef y degymau a'r blaenffrwythau a

i ddegymu.

mae yn ysgrifenedig yn nghyfraith
yr Arglwydd.
4 Efe a ddywedodd hefyd wrth y

bobl, trigolion Jerusalem, am roddi
rhan i'r offeiriaid, a'r Lefiaid, fel

yr ymgryfhäent yn nghyfraith yr
Arglwydd.

6 ^ A p han gyhoeddwyd y gair
hwn, meibion Ìsrael a ddygasant
yn aml, flaenffrwyth yr )^d, y gwin,
a'r olew, a'r mêl, ac o holl gnwd y
maes, a'r degwm o bob peth a ddyg-
asant hwy yn helaeth.

6 A meibion Israel a Judah, y
rhai oedd yn trigo yn ninasoedd
Judah, hwythau a ddygasantddeg-
wm gwartheg a defaid, a degwm y
pethau cysegredig a gysegrasid i'r

Arglwydd eu Dduw, ac a'ít gosod-
asant bob yn bentwr.
7 Yn y trydydd mis y dechreuas-

ant hwy seilio y pentyrau, ac yn y
seithfed mis y gorphenasant liwynt.

8 A phan ddaeth Hezeciah a'r ty-
wysogion, a gweled y pentyrau.

benodasid iddynt yn y gyfraith
; fel yr ym-

gryfhäent yn nghyfraith yr Arglwydd~Vw
myfyrio lii eu hunain, a'i dysgu i'r bobl, heb
gael eu blino a'u rhwystro gan ofalon bydol am
gynaliaeth iddynt hwy a'u teuluoedd.

Adn. 5. A phan gyhoeddwyd y gair hwn\
Ar led trwy y deyrnas ; meibionlsrael a ddyg-
asant yn aml—neu mewn helaethrwydd,^aen.

ffrwyih yr d^ y gwin, a'r olew—y rhai a or-

chymynid yn y gyfraith, Deut. xviii. 4. A'r
mcl—yr hwn y gellid ei roddi i'r oflfeiriaid fel

blaenffrwyth neu ddegwm, er na ellid ei off-

rwm i'r Arglwydd, Lef. ii. 11. Ond myn rhai

mai dates, sef ffrwythau y balmwydden, a
feddylir yma wrth y gair debash, am eu bod
yn felys fel mêl. Ac o holl gnwd y maes—
dygent y blaenffrwyth o'r cwbl i'r offeiriaid,

heblaw y degiom o bob peth ag yr oedd y gyf-
raith yn eu nodi, yr hwn a ddygent i mewn
yn helaeth.

Adn. 6. Yrhai oeddyn trigo ynninasoedd
Juda] Ac yn cadw anifeiliaid i bori yn y
maesydd pentrefol ; a ddygasant ddegiom
gioartheg a defaid—yn chwanegol atyr d, y
gwin, a'r olew ; a degwm y pethau cysegred-
ig—neu y ddegfed ran o'u hennill masnachol,
neu yspail rhyfel, a'r cyffelyb, y rhai yr oedd-
ynt hwy wedi eu haddunedu i'r Arglwydd :

gwel Gen. xiv. 20, a xxviii. 22, Num. xxxi.

28, 30. Ac a'u gosodasant hoh yn ben^
twr— ddydd i ddydd fel yr oeddynt yn dy-
fod i mewn, gan gadw pob cynyrch ar ei ben
ei hun, heb eu cymysgu.
Adn. 7. Yn y trydydd mis] O'r flwyddyn

gysegredig, yr Ìíwn yw Sivan, yn cyfateb i

ran o'n Mai a'n Mehefin ni, y dechreuasant
gario y degwm i mewn yn bentyrau ; ac yny

687



Y peniijrau äègwm. 2 CEON. XXXI. Blaiiuyrofrmaii.

hwy a fendithiasant yr Arglwydd
a'i bobl Israel.

9 A Hezeciah a ymofynodd á'r

offeiriaid a'r Lefìaid o herwydd y
pentyrau.

10 Ac Azariah yr offeiriad penaf
o d Sadoc, a ddywedodd wrtho, ac

a lefarodd, Er pan ddechreuwyd
dwyn offrymau i d yr Arglwydd,
bwytasom a digonwydni, gweddiU-
asom hefyd lawer iawn : canys yr

A rglwydd a fendithiodd ei bobl

;

a'r gweddill yw yr amldra hyn.

11 ^ A Hezeciah a ddywedodd
am barotoi celloedd yn nh>' yr Ar-
glwydd ; a hwy 'di'u parotoisant,

12 Ac a ddygasant i mewn y
blaen-ffrwyth, a'r degwm, a'r petli-

au cysegredig, yn ffyddlon : a Cho-
noniah y Lefiad oedd flaenor arnynt

hwy, a Simei ei frawd ef yn ail.

13 Jehiel hefyd, ac Azaziah, a

Nahath, ac Asahel, a Jerimoth, a

Jozabad, ac Eliel, ac Ismachiah, a

Mahatb, a Benaiah, oedd swyddog-
ion dan law Cononiah a Simei ei

frawdef,trwy orchymynHezeciah y
brenin, ac AzariahblaenortDduw.

seithfed mis—sef Tisri, yn cyfateb i'n Medi
a'n ííydref ni ; ygorphenasant hwynt—trwy

fod rhai o'r ffrwythau lieb addfedu hyd y pryd

hyny.
Adn, 8. A phan ddaeth Heteciah a'r ty-

wysogion] I olwg y blaenffrwythau a'r deg-
ymau, y rhai oeddynt wedi eu pentyru yn
nghynteddoedd y deml, neu gerllaw yno

;

hwy a fendithiasant yr Arglwydd—am gy-
nyrchion helaeth y ddaear, ac am dueddu
calonau y bobl i'w rhoddi ; aH bohl Israel—
am eu dwyn yn mlaen at wasanaeth gweinid-

ogion y cysegr mor ewyllysgar a ffyddlon.

Adn. 9. A IIezeciah a ymofynodd â'r off-

eiriaid] Pa fodd yr oedd yno gynifer o ben-

tyrau mor fawrion, neu paham yr oeddynt yn
cael eu gadael yn y fath le.

Adn. 10. Ur pan ddechreuwyd dwyn off-

rymau i dyr Arglwydd] Bcdwar mis yn ol

;

bwytasom a digonwyd ni—ni a'n tenluoedd
;

geddillasom hefyd lawer iawn—nid o gy-
bydd-dod, ond o herwydd nad allem ei dreul-

io ; canys yr Arglwydd a fendithiodd ei

bohl—â chnydiau toreithiog, ac â clialon i

gyfranu yn helaeth o honynt ; a'r gweddill

yw yr amldra hyn—a weli di yma yn ben-

tyrau.

Adn. 11. Am harotoi celloedd ynnhý yr
Arglwydd] Sef adeiladu ystafelloedd newycíd-

ion, neu ynte waghau yr hen rai, i dderbyn y
degymau a'r blaenffrwythau liyn.

Adn. 12. Yn ffyddlon] Heb gadw dim yn
lladradaidd at eu gwasanaeth eu hunain.

Adn. 13. Oedd swyddogion dan law Con-
688

14 A Chore mab Imnah y Lefiad,

y porthor tua'r dwyrain, oedd ar y
pethau a offrymid yn ewyllysgar i

Dduw, i ranu offryman yr Ar-
glwydd, a'r pethau santeiddiolaf.

15 Ac wrth ei law ef yr oedd Ed-
en, a Miníltmin, a Jesua, a Semai-
ah, Amariah, a Sechaniah, yn ninas-

oedd yr offeiriaid, yn eu swydd, i

roddi i'w brodyr yn ol eu rhan, i

fawr ac i fychan :

16 Heblaw y gwrywiaid o'u cenedl
hwynt, o fab tair blwydd ac uchod,
i bawb a'r oedd yn dyfod i d yr
Arglwydd, ddogn dydd yn ei ddydd,
yn eu gwasanaeth hwynt, o fewn eu
goruchwyliaethau, yn ol eü dos-

barthiadau

;

17 I genedl yr offeiriaîd wrth d
eu tadau, ac i'r Lefiaid o fab ugain
mlwydd ac uchod, yn ol eu goruch-
wyliaethau, yn eu dosbarthiadau ;

18 Ac i genedl eu holl blant hwy,
eu gwragedd, a'u meibion, a'u

merched, trwy yr holl gynulleidfa

:

oblegid trwy eu ffyddlondeb y trin-

ent hwy yn santaidd yr hyn oedd
santaidd

:

oniah a Simeí] Yr oedd y deg hyn yn gyf-

rifol i'r ddau flaenor yma, megys yr oeddynt
hwythau i'r brenin a'r archoffeiriad.

Âdn. 14. Ypethau a offrymid yn ewyllys-
gar i Dduw] Yn chwanegol at y blaenffrwyth

a'r degwm ; i ranu offrymau yr Arghoydd
—i'r offeiriaid a*r Lefiaid a'u teuluoedd, i'r

rhai y penodasai yr Arglwydd hwynt ; cCr

pethau santeiddioìaf—y rhai yr oedd yr off-

eiriaid a'u teuluoedd yn unig i'w bwyta.megys
gweddillion y bwyd-offrymau, y pech-oflrym-
au, a'r bara gosod.

Adn. 15. Ac wrth ei law ef yr oeddEden,
a Miniamin] Neu Benjamin, fél y mae mewn
rhai ysgriflyfrau a chyfieithiadau. I'r rhai hyn
yr ymddiriedwyd rhanu eu dogn i'r offeiriaid

ag oeddynt yn trigo yn eu dinasoedd yn y
wlad, tra yr oedd eu brodyr yn gweini yn Je-
rusalem, ac yn cael eu cynaí yno.

Adn. 16. ITchlaio y gwrywiaid d'u cenedl
hwynt] Yr oedd meibion yr offeiriaid yn dy-
fod gyda'u tadau i'r deml, o fab tair blwydd
ac uchod, i gael eu harfer at waith yr offeir-

iadaeth o'u mebyd, fel y gallent wybod eu
gwaith pan ddeucnt i oodran gweinì ; ac yr
oeddynt yn cael ou cynal yr un modd a'r

offeiriaid.

Adn. 17. Lefiaid o fab ugain mlwydd]
Gwel ar 1 Cron. xxiii. 24.

Adn. 18. Ac i genedl cu holl hlant hwy']
Yr oedd darpariaotli ddigonol at gynal y rllai

hyn oll, fcl y gallai yr offeiriaid a'r Lefiaid
ymroddi yn liollol i wa=:anaothu Duw.
Adn. 19. Yrhaiocddynmaesyddpentref-
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oedd caerog, ac a feddyliodd eu

hennill hwynt iddo ei hun.

2 A phan welodd Hezeciah ddyfod
Senacherib, a hod ei wyneb ef i ry-

fela yn erbyn Jerusalem;
3 Efe a ymgynghorodd á'i dy-

wysögion, ac á'i gedyrn, am argae

dyfroedd y ffynnonau, y rhai oedd

allan o'r ddinas. A hy a'i cy-

northwyasant ef.

4 Felly pobl lawer a ymgasglas-

ant, ac a argaeasant yr holl fíynnon-

au, a'r afon sydd yn rhedeg trwy
ganol y wlad, gan ddywedyd, Paham
y daw brenhinoedd Assyria, ac y
cânt ddyfroedd lawer ?

5 Ac efe a ymgryfhaodd, ac a ad-

eiladodd yr holl fur drylliedig, ac

a'í cyfododd i fyny hyd y tyrau, a

mur arall oddiallan, ac a gadarnha-

odd Milo yìi ninas Dafydd, ac a

wnaeth lawer o bicellau ac o dar-

ianau.

6 Ac efe a osododd dywysogion

19 Ac i feibion Aaron, yr offeir*

iaid, y rhai oedd yn maesydd pen-
trefol eu dinasoedd, yn mhob dinas,

y gwr a enwasid wrth eu henwau,
i roddi rhanau i bob gwryw yn mysg
yr offeiriaid, ac i'r holl rai a gyfrif-

wyd wrth achau yn mhlith y Lefiaid.

20 ^ Ac fel hyn y gwnaeth He-
zeciah trwy hoU Judah. ac efe a

wnaeth yr hyn oedd dda ac union,

a'r gwirionedd, gerbron yr Ar-
glwydd ei Dduw.

21 Ac yn mhob gwaith a dde-

chreuodd efe yn ngweinidogaeth t
Dduw, ac yn y gyfraith, ac yn y
gorchymyn i geisio ei Dduw, efe a'i

gwnaeth â'i holl galon, ac a ffynodd.

PENNOD XXXII.

WEDI y pethau hyn, a*u sicrhau,

y daeth Senacherib brenin As-
syria, ac a ddaeth i mewn i Judah ;

ao a wersyllodd yn erbyn y dinas-

ol eu dinasoedd] Gofelid am gynaliaeth y rhai

hyny, yr un modd a phe buasent wrth eu
gwaith yn y cysegr, adn. 15.

Adn. 20. Ac fel hyn y gwnaeth Hezeciah
trwy holl Juda\ Nid yn unig i'r ofFeiriaid a'r

Lefiaid ag oeddynt wrth eu gwaith yn y deml,

ond hefyd i'r rhai gwasgaredig ar hyd yr holl

deyrnas ; yr hyn oedd dda ac union—ynddo
ei hun ; aW gwirionedd—yn ngolwg Duw :

yr oedd cyfraith yr Arglwydd yn gofyn hyn
ganddo, ac efe a'i cyflawnodd yn wirioneddol.

Adn. 21. Yn ngweinidogaeth t Dduiv\
Megys glanhau y deml, darparu aberthau,

trefnu yr oíFeiriaid a'r Lefiaid, a pharotoi at eu
cynaliaeth ; ac yny gyfraith—tuag at gadw y
foesol, y seremoniol, a'r wladol ; ac yn y gor-
chymyn i geisio ei Dduw—trwy weddio amo,
aberthu iddo, a'i addoli yn ddyladwy ; efe aH
gwnaeth â'i hoU galon—yn y modd Uawnaf,
gwresocaf, a mwyaf diragrith ; ac a jfynodd—cyrhaeddodd ei amcan yn Uwyr, trwy fod yr
Arglwydd yn ei tendithio ac yn ei Iwyddo.
Boed i Dduw roddi brenhinoedd tebyg i He-
zeciah i holl deymasoedd y ddaear ; a boed i'r

bobl a fendithir â'r cyfryw fod yn ufydd idd-

ynt yn mhob peth, a bendithio Duw am
danynt.

PEN. XXXII. Adn. 1. Wedi y pethau
hyn] Ar ol sicrhau Hezeciah yn ei (Ìeyrnas, a

gorphen y trefniadau o berthynas i addoliad

Duw ; canysni oddefodd Duw i'r brenin duw-
iol hwn gael ei aflonyddu nes iddo orphen ei

ddiwygiadau ; ?/ daeih Senacherib brcnin As-

syria—hyn a fu yn y bedwaredd flwyddyn ar

ddeg deymasiad Hezeciah : gwel ar 2 Bren.

xviii. 13, &c. Fel hyn gwelodd Duw yn dda

ei brofi ef mewn modd chwerw, fel v gallai

4 r

gael cyfleusdra i'w ddangos ei hun yn gryf o

blaid ei bobl ddychweledig.

Adn. 2. A bôd ei wyneb ef i ryfela yn er-

byn Jerusalem] Ar ol enniU dinasoedd caerog

y wlad.

Adn. 3. Am argae dyfrocdd y ffymionau]

Eu cau i fyny, neû eu troi dan y ddaear, fel na

chai byddin yr Assyriaid ddwfr, yr hyn a

fyddai yn galedi mawr arnynt yn y wlad boeth

hòno.
Adn. 4. Argaeasant yr holl fynnonau]

Trwy roddi cérig a phrìdd drostynt, fel na

wyddai neb dyeithr fod yno ff'ynnonau ; a'r

afon sydd yn 'rhedeg trwy ganol y wlad—seí

afon Gilion, neu ynte Cidron, yr hon nid yw
ond bechan iawn, oddieithr ddwywaith jrTi y
flwyddyn, pan fo y gwlaw yn disgyn. Y mae
yn debyg iddynt' wneyd ffos dan-ddaearol, ar

,Lyd yr hon yr oedd digon o ddwfr yn rhedeg i

'jerusalem, tra yr oedd eu gelynion oddiallan

heb ddim.

Adn. 5. Ac a adeiladoddyr hollfur dryll-

iedig] Yr hwn ond odid a ddryiliesid gan

Fecah, pen. xxviii. 6 ; canys yr oedd Uzziah

wedi adgyweirio yr adwyon a wnaed gan Joas

brenin Israel, pen. xxv. 23, a xxvi. 9 ; ac a'i

cyfododd i fyny hyd y tyrau—mor urhel a'r

tjTau, neu o bortíi Ephraim hyd y tyrau ; a
mur arall oddiallan—xn ail fur o amgylch y
duinas, neu yn y manau tebycaf o gael ymos-
od arnynt ; ac a gadarnhaodd Milo—gwel ar

1 Bren. ix. 15 ; ac a wnaeth laiccr o bicellau

—i'w taflu oddiar y miiriau at y gelynion ; ac
darianau—i filwyr Hezeciah eu hamddiffyn

eu hunain â hwyntrhag saethau yr Assyriaid.

Adn. 6. Ac efc a osododd dywysogion
rhyfel ar y bobl] I'w dysgu yn y tìlwriaeth

;

ac a lefarodd wrlhfodd cu caIo7ì—i'v. gM roli
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rhyfol ar y bobl, ao a'u casglodd
hwynt ato i hcol porth y ddiaaji, ac a
lcfarodd wrth fodd eu calon hwynt,
gan ddywedyd,

7 Ymwrolwch, ao ymgadarnhc-
wch ; nac ofnwch, ac na ddigalon-
wch rhag brenin Assyria, na rhag
yr hoU dyrfa sydd gydag ef: canys
y mae gyda ni fwy na chýdag ef.

8 Gydag ef í/ mae braich cnawdol

;

ond yr ArglwyddcinDuw sydd gyda
ni, i'n cynorthwyo, ao i ryfela ein
rhyfelocdd. A'r bobl a hyderasant
ar ciriaTi Hczeciah brenin Judah.

9 ^ Wedi hyn yr ànfonodd Sena-
cherib brenin Assyria ei weision i

Jerusalem, (ond yr ydoedd efe ei

hun yn rhyfela yn erbyn Lachis, a'i

holl allu gydag ef,) at Hezeciah
brenin Judah, ào at holl Judah, y
rhai oedd yn Jerusalem, gan ddy-
wedyd,

10 Fel hyn y dywedodd Senach-
erib brenin Assyria, Ar ba beth yr
ydychchwi yn hyderu, chwi y rhai
sydd yn aros yn ngwarchae o fewn
Jcrusalem ?

11 Ond Hezeciah sydd yn eich
hudo chwi, i'ch rhoddi chwi i farw
trwy newyn, a thrwy sychcd, gan
ddywedyd, Yr Arglwydd eiu Duw
a'n gwarcd ni o law brenin Assyria.

12 Onid yr Hezcciah hwnw a
dynodd ymaith ei uchclfoydd ef, a'i

allorau, ac a orchymynodd i Judah

i ûmddiffyn y ddinos yn erbyn y gwarchae-
wyr.
Adn. 7. Nae ofnwch] Ond ymwrolwch ; ac

na ddifjuloniocli—ond ymgadarnhcwch, yn
erbyn brenin Assyria a'i hoU fyddin luosog

;

canys y raae gyda nifwy na chyday ef—nìù.
mwy o wr ond odid, ond mwy ö n«rth : gwel
ar 2 lîren. vi. IG.

Adn. 8. Gyday ef y mae braich cnawdol]
Dynion gweiniaid a marwol yn unig ; ondyr
Arylwydd ein JJuw sydd yyda ?n—sof y
Duw cûdarn a honalluog, yr hwn nid yn unig
a'n cynorthwya ni, ond a rvfolaoinrliyfoloodd
ni ci liunan. A'r bobl q, hyderasant—y cyf-

lawnid gciriau Uíaeciali gan yr Arglwydd ou
Duw.
.
Adn. 9. Wcdi hyn yr anfonodd Senacher-

ìb brenin Assyria ei weision i Jerusalem]
Y rhai a cnwir yn 2 13ren. xviii. 17 : a hyn a
fu wedi i nezeciah roddi iddo lawor o aur ac
arian am ymadacl o'i wlad cf : gwcl ar 2 Bren.
xviii. 14—16.

Adn. 10. Ar ba bcth y? ydych chwi i/n

hyderu ?] Gwcl ar 2 Ihcn. xYÌii. 19, &c.
Adn. U. Ifurw trwy ncwyn a thrwy sych-

a Jcrusalcm, gan ddywedyd, O Üaen
un allor yr addolwch, oc ar hòno yr
arogldarthwch ?

13 Oni wyddoch chwi bcth a
wnaethym, mi a'm tadau, i hoU bobl

y tiroedd ? ai gan allu y gallai duw-
iau ccnhedloedd y gwledydd achub
eu gwlad o'm Uaw i ?

14 Pwy oedd yn mysg holl dduw-
iau y ccnhcdlocdd hyn, (y rhai a
ddarfu i'm tadar. eu dyfetha,) a allai

warcdu ei bobl o'm llaw i, fel y gall-

ai eicîi Duw chwi eich gwarodu
chwi o'm llaw i ?

15 Yn awr gan hyny na thwylled
Hezeciah chwi, ac na huded mo
honoch fel hyn, ao na choeliwch
iddo ef: canys ni allodd duw un
genedl na theyrnas achub ei bobl
o'm llaw i, nac o law fy nhadau ; pa
faint llai y gwared oich Duw chwy-
chwi o'm llaw i ?

16 A'i weision ef a ddywcdasant
ychwaneg yn erbyn yr Arglwydd
Dduw, ac yn erbyu Hezeciah ei

was ef.

17 Ao efe a ysgrifenodd lythyrau
i gablu Arglwydd Dduw Israel, ac
i lcfaru yn ei erbyn et, gan ddywed-
yd, Fel nad achubodd duwiau cen-
hedlocdd y gwledydd eu pobl o'm
Uaw i, feUy nid achub Duw Hczc-
ciah ei bobl o'm Uaw i.

18 Yna y gwaeddasant hwy â Uef
uchel, yn iaith yr luddewon, ar

ed] Wrth gaçl gwarchae emynt nes darfod cu
hyniborth.

Adn. 12. Onid yr IIezeciah hwmo a dyn-
odd ymaith ei ucìíelfeydd ej] Trwy yr hyn y
Épodd cfc ei Dduw, lol ag i frorffctio ci am -

iffyniad
; gan ddyuuìdyd, ilaen un allor^

^C.—cfü a ddcngya yma ci anwybodacth o'r

gyfraith ddwyfol, yr hon a orchymynai iddynt
aberthu yn unig yn Jcrusalem.

Adn. 13—15. Oni loyddoch chìoi beth a
lonadhymt <j('c.] Pa fuddugoliacthau a cnniU-

asai efo a'i lìadau, a pha ddifrod a wnaethcnt
liwy ar gonhcdloodd eroill cyn hyn ; a chan
nad allodd duwiau y rhai hyny warcdu eu
haddolwyr o law Scnachcrib, pa faint Ilai y
pallai Duw Israol oii gwaredu hwy ? gwcl ar

2 Bron xviii. 33—35.

Adn. IG. A'i wcision ef a ddywcdasant
ijchwaney] Mcwn ffordd o gabledd yn erbyn
Duw, a'i was Hozociah: gwel rai o'r pcthau
hyny yn tacl eu crybwyll yii 2 IJrcn. xviii o,

xix, ac Esay xxxvi.

Adn. 17. Ac efe a ysyrifenodd lythyrau]
Ncu a barodd cu hysgrifcnu ; gwcl ar 2 JBrcn.

xix. 9—14.
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bobl Jerusalem, y rhai ocdd ar y
mur, i'w hofni hwynt, ac i'w braw-
ychu ; fcl yr cmiillent hwy y ddinas.

19 A hwy a ddywcdasant yn er-

byn Duw Jcrusalcm fel yn erbyn
duwiau pobloeddy wlad, 5í'/gwaith
dwylaw dyn.
20 Am hyny y gwcddiodd Heze-

ciah y brenin, ac Esay y proífwyd
mab A.mos, oc a waeddasant i'r nef-

oedd,
21 % A'r Arglwydd a anfonodd

angel, yr hwn a laddodd bob cadarn
ncrthol, a i')liób blaenor a thywysog
yn ngwcrsyll brenin Assyria. Folly
efe a ddyohwclodd â chywilydd ar
€Ì wyneb i'w wlad ci hun. A phan
ddaeth cfo i d ci dduw, y rhai a
ddaethant allan o'i ymysgarocdd ci

hun a'i lladdasant cfyno â'r clcddyf

.

22 Felly y gwarcdodd yr Ar-
glwydd Hezeciah a thrigolion Je-
rusalem o law Scnachcrib brcnin

Adn. 18. Yna y gwacddasant hwy] Scf
gweision Senacherib, ä llef uchel yn iaith yr
luddewon—fel y gallai milwyr Hezeciah eu
deall : gwel ar 2 Bren. xviii. 2G—28.

Adn. 19. A hwy a ddywedasant yn erbyn
Duw Jerusalem] Gan osod y Duw byw, Är-
glwj'dd a Chreawdwr y nefoedd a'r ddaear, ar

j^r un tir a duwiau meirwon y ceuhedloedd,

gwaith dwylaw.dyn ! Ystyrient ef yu Dduw
lleol yn unig.

Adn. 20. Am hyny y yweddiodd IIezeciah

y brenin] Yn nh yr Arglwydd ; ac Esay y
proÿwyd—ond odid yn ei d ei hun ; àc a
waeddasant i'r nefoedd—lle y gwrandawyd
eu gweddiau hwy iîl dau, ac o ba lc yr anfon-

wyd iddynt ymwarod : gwel weddi Hezeciali,

2 Bren. xix. 15—19.
Adn. 21. A'r Arglwydd a anfonodd angel]

Dywed y Targum mai Gabriel a anfonwyd
cfan AiR yr Arglwydd (sef y Tragwyddol Aiu,
ìoan i. 1,) i ladd yr Assyriaid, ac iddo wneuth-
ur hyny trwy fellt, ar noson y pasc, yr un noson
ag y Uaddwyd cyntafanedigion yr AifFt : gwel
ychwaneg ar hyn, 2 Bren. xix. 35. Yr hwn
a laddodd bob cadarn nerthol—sef 185,000 o

wr, rhwng y swyddogion a'u milwyr, fel na
adawyd yn fyw, heblaw Senacherib ei hun,

ond ychydig iawn o'r rhai gwaelaf o'i holl

fyddin fawr. í^elly efe a ddychwelodd—mewn
cywilydd wyneb i Ninefe, prif ddinas yr am-
herodraeth Assyriaidd, Ue y lladdwyd ef gan '

ei feibion ei hun yn nh Nisroch ei dduw
:

'

gwel ar 2 Bren. xix. 30, 37-

Adn. 22. Felly ygwaredodd yr Arglwijdd
Hczeciah a thrigolion Jcrusalem] Mewn
modd goruwchnaturiol, heb iddynt hwy gy-
maint a noethi cledd ; accCu cadwoddhwynt
—rhag eu holl elynion ereill oddiamgylch.

Adn. 23. A llawer] O'r cenhedioedd cy-
mydogaethol ; a ddygasant roddion i'r Ar-

Aesyria, ac o law pawbevei7Z, ae a'u

cadwoddhwynt oddiamgylch.
23 A ìlawer a ddygasant roddîon

i'r Arglwydd i Jerusalem, a phcth-
au gwerthfawr i Hezeciah brcnin
Judah ; fel y dyrchafwyd ef o hyny
allan yn ngwydd yr holl genhedl-
oedd.

24 % Yn y dyddiau hyny y clef-

ychodd Hezeciah hyd farAV, ac a
wcddiodd ar yr Arglwydd ; yntau a
lcfarodd wrtho, ac a roddes argocl
iddo.

25 Ond ni thalodd Hezeciah dra-

chefn yn ol yr hyn a roddesid iddo

;

canyg ei gaíon ef a ddyrchafodd : a
digofaint a ddaeth arno ef, ac ar Ju-
dah a Jerusalem.

26 Er hyny Hczcciah aymostyng-
odd o herwydd dyrchafiad ei galon,
efe a thrigolion Jcrusalcm ; ac ni

ddacth digofaint yr Arglwydd ar-

nynt yn nyddiau Hezeciah.

glwydd—sef at wasanaeth y deml, rhag ofn y
Duw a addolid ynddi ; aphethaugwerthfawr
i Heteciah—i ennill ei íFafr a'i eyllys da ef,

yr hwn y gwelent yn fod yn r mawr, a than
amddiffjTiiad.Jchofa.

Adn. 24. Yn y dyddiau hyny y clefychodd
Hezeciah hydýario] Eithr chanegwyd at ei

ddyddiau ef 15 mlynedd : gwel ar 2 Bren. xx.

1, &c., ac Esay xxxviii. 1, c. Ac a roddes
argoel iddo—trwy ddychwelyd y cysgod ar y
ddeial ddeg o raddau n ol.

Adn. 25. Ond ni thalodd Hezeciah dra-
chefn] 1 Dduw, yn ol yr hyn a roddesid idda—ni bu efe môr ostyngedig, diolchgar, ac vm-
roddol i Dduw ag y'dylasai fod ara v fath "dir-

iondeb; canys eìÿaíon ef a ddyrchafodd—o
herwydd ei waredigaeth ryfeddoì o la ^t As-
syriaid, ac o'i glefyd angeuol, ac hefyd 'o her-
wydd yr anrhydedd a dalwyd iddo ef gan
frenin mawr Babilon, yn gystal a'r brenliin-
oedd cymydogacthol. Yn Ùe rhodio yn isel

gyda Duw, a rhoddi y gogoniant iddo êf, ym-
ddengys iddo gymeryd rhan o'r anrhydedd
iddo ei hun, trwy ddangos ei drysorau i'r cen-
adau Babilonaidd : gwel ar 2 Bren. xx. 13. A
digofaint a ddaeth arno f/"—trwy fod balch-
der yn bechod ag y mae Duw yn ei ffieiddio

yn ncillduol, yn onwedig yn ei bobl ei hun ;

ac ar Juda a Jerusalem—am eu bod hwythau
wedi ymddyrchafu yn ol ei siampl ef, fel y
dywedir yn yr adnod nesaf.

Adn. 2G. Er hyny Hezeciah a ymostyng-
odd] Ar ol i Esay y proffwyd gael ei anfori ato,

2 Bren. xx. 14 ; o herwydd dyrchafiad ci

ga\Qn—canys rhaid i becliodau dirgel y galon,
er na byddont yn ymddansros mewn gair 'na
gweithred, gael eu cyfaddef, ac edifarhau am
danynt, os mynwn gael maddenant o honynt

;

efe a thrigotion Jcrusalem—y rhai oeddjTit
oll wedi cydymddvrchafu, ac yn awr yn cvd-
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27 Ac yr oedd gan IIezeciah gy-
foeth ac anrhydedd mawr iawn : ac

efe a wnaeth iddo drysorau o arian,

ac o aur, ac o feini gwerthfawr, o
bêraroglau hefyd, ac o darianau, ac

o bob Uestri hyfryd ;

28 A selerau i gnwd yr d, a'r

gwin, a'r olew ; a phresebau î bob
math a'r anifail, a chorlanau i'r de-

adellau.
29 Ac efe a wnaeth iddo ddinas-

oedd, a chyfoeih o ddefaid a gwar-
theg lawer : canys Duw a roddasai
iddo ef gyfoeth mawr iawn.

30 A'r Hezeciah yma a argaeodd
yr aber uchaf i ddyfroedd Grihon, ac

a'u dyg hwynt yn uniawn odditan-

odd, tua thu y gorllewin i ddinas
Dafydd. Affynodd llezeciahyn ei

holl waith.
31 % Eto yn ncges cenadau ty-

wysogion Babilon, y rhai a anfon-

wyd ato ef i ymofyn am y rhyfedd-

od a wnaethid yn y wlad, Duw a'i

gadawodd ef, i'w broíi ef, i wybod
y cwbl ag oedd yn ei galon.

32 ^ A'r rhan arall o hanes He-
zeciah, a'i garedigrwydd ef, wele
hwy yn ysgrifenedig yn ngweled-
igaeth Esay y proflfwyd mab Amos,

ymostwng, ond odid trwy ympryd a gweddiau
cyhoeddus; ac ni ddaèth digofaint yr Ar-
glwydd arnynt yn nyddiau IIezeciah—eithr

'oedwyd y farn am oddeutu 125 o flynyddoedd :

gwel ar 2 Bren. xx. 17—19.

Adn. 27. Ac yr oeddgan Ile^eciah gyfoeth']

Wedi ei gael yn anrhaith wersyll yr Assyr-

iaid, ac yn anrhegion gan y cenhedloedd oddi-

amgylch ; ac efe a wnaeth iddo drysorau—
neu amgueddteydd i gadw ei drysorau o bob
math ynddynt, y rhai a ddanghosodd efe yn ei

falchder i genadau brenin Babilon.

Adn. 28. A selerau] Neu lieiniardai Uawn-
ion d, gwín, ac olew ; yn nghydag amledd
bresebau a chorlanau Uawnion o bob math ar

anifeiliaid at ei wasanaeth.

Adn. 29. Ac efe a wnaeth iddo ddinasoedd]

Er cryfliad ac anrhydedd i'w deyrnas, ac i'w

filwyr a'i fugeiliaid gyfaneddu ynddynt ; canys
Duw a roddasai iddo efgyfoeth—yn ei rag-

luniaoth ; a Duw sydd yn rhoddi cyfoeth hyd
hoddyw i bawb ag sydd yn ei gyraedd trwy
onestrwydd.
Adn. 30.A argaeoddyr aber uchafi ddyfr-

ocdd Gihon] I gael dífr ar hyd cwter dan-

ddaearyl i'r rhan hòno Jerusalem a elwid

Dina.i Dafydd : gwcl ar adn. 4. Gihon yd-

o'i''(1d nant fechan yn agos i Jerusalem, yn ym-
ranu yn ddwy ffrwd.

Adn. 31. 1 ymofyn amy rhyfeddod] Sofy
rliyfeddod o fynediad cysgod yr liaul ddeg o

raddaü yn ei ol ar ddeial Ahaz, vn arwydd o

092

ac yn llyfr brenhinoedd Judah ac
Israel.

33 A Hezeciah a hunodd gyda'i
dadau, a chladdasant ef yn yr uchaf
feddau meibion Dafydd. A hoU

Judah a thrigolion Jerusalem a
wnaethant anrhydedd iddo ef wrth
ei farwolaeth. A Manasseh ei fab

a deyrnasodd yn ei le ef.

PENNOD XXXIII.

MAB deuddeng mlwydd oedd Ma-
nasseh pan ddechreuodd efe

deyrnasu, a phymtheg mlynedd a
deugain y teyrnasodd efe yn Jeru-
salem :

2 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd, yn
01 ffieidd-dra y cenhedloedd a fwr-
iasai yr Arglwydd allan o flaen

meibion Israel.

3 [[ Canys efe a adeiladodd dra-
chefn yr uchelfcydd, y rhai a ddin-
ystriasai Hezeciah ei dad ef, ac a
gyfododd allorau i Baalim, ac a
wnaeth Iwyni, ac a addolodd holl lu

y nefoedd, ac a'u gwasanaethodd
hwynt.

4 Adeiladodd hefyd allorau yn

estyniad einioes Hezeciah ; er y gallai y rhy-
feddod ddinystr gwyrthiol byddin Senacher-
ib fod hefyd yn cael ei gynwys. Duw aH
gadawodd e/—i'r brofedigaeth o ddangos ei

drysorau i'r cenadau hyny ; i wyhod y cwhl
ag oedd yn ei galon—os am yr Hollwybodol y
dywedir nyn, rhaid ei fod yn cael ei ddywed-
yd yn ol duU dynion : neu gall mai at Hezec-
iah y cyfeirir, fel y gallai efe wybod balchder

a gwendidau ei gaíon ei hun, yn gystal a'i rin-

weddau.
Adn. 32. AH garedigrwydd ef] At achos

Duw a dynion bob amser ; yn ngweledigaeth
Esay y proffwyd—cawn lawer o hanes Heze-
ciah yn mhrofîwydoliaeth Esay, pen. x«xvi

—

xxxix, er y dichon mai at ryw lyfr arall o'i

waith y cyfeirir yma ; ac yn llyfr hrenhin-
oedd Juda ac Israelr—gwA ar Ì Breu. xiv.

19, 29.

Adn. 33. A chladdasant cf ynyr uchafo
feddau meibion Dafydd] 9ef yr anrhydedd-
usaf o hoU feddau brenhinocdd Juda. Tybia
rhai fod y beddau hyn yn rhes uwchlaw rhcs

mewn craig neu ogof, A wnaethant anrhyd-
edd iddo—trwy lcsgi pêrlysiau yn ei anghladd
f el yn achos Asa, pen. xvi. 14, a galaru am
dano fel yn achos Josiah, pen. xxxv. 24.

PEN. XXXIII. Adn. 1—10. Mab deu-
díleny mlwydd oedd Manasseh, ^c.] üwel yr
adnodau liyn wedi eu líegluro ar 2 Bren. xxi.

1—10.
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nh yr Arglwydd, am yr hwn y dy-
wedodd yr Arglwydd, Yn Jerusal-
em y bydd fy cnw i yn dragywydd.

5 Ac efe a adeiladodd allorau i

lioll lu y nefoedd yn nau gyntedd t
yr Arglwydd.

6 Ac efe a yrodd ei feibion trwy y
tân yn nyffryn mab Hinnom, ac a
arferodd frud, a hudoliaeth, a chyf-
areddion, ac afawrhaodd swynydd-
ion, a dewiniaid : efe a wnaeth
lawor o ddrwg yn ngolwg yr Ar-
glwydd, i'w ddigio ef.

7 Ac efe a osododd y ddelw gerf-

iedig, (y ddelw a wnelsai efe,) yn
nh Dduw, am yr hwn y dywedasai
Duw wrth Dafydd, acwrth Solomon
ei fab, Yn y t hwn, ac yn Jerusal-

em, (yr hon a ddewisais i o holl

Iwythau Israel,) y gosodaf fy enw
yn dragywydd.

8 Ac ni chwanegaf symud troed
Israel oddiar y tir a ordeiniais i'ch

tadau chwi ; os gwyliant a'r wneuth-
ur yr hyn oíl a orchymynais iddynt,

yn ol yr holl gyfraith, a'r deddfau
a'r barnedigaethau, trwy lawMoses.

9 Felly Manasseh a wnaeth i Ju-
dah a thrigolion Jerusalem gyfeil-

iorni, a gwneuthur yn waeth na'r

Adn. 11. Hwi/ a ddaliasant Manasseh
mewn dyrysníl Lle yr oedd efe wedi ífoi i

ymguddio; ac aH rhwymasant ef â dwy
gadwyn—un am ei draed a'r llall am ei freich-

lau ; ac a'i dygasant ef i Bahilon—Ue y bu
yn garcharor am beth amser fel cosp am ei

bechodau ffiaidd.

Adn. 12. A phan oedd gyfyng arno ef\
Dywed yr luddewon iddo ef gael ei roddi yn
Babilon mewn Uestr efydd, yrhwnycyneu-
wyd tân o'i amgylch i'w arteithìo ef, er nad
oedd yn ddigon poeth i'w iosgi ef i farwolaeth

;

ac os gwir hyn, yr oedd yn gosp briodoi arno
ef am yru ei feibion trwy y tân yn nyffryn

mab Hinnom, adn. 6. Efe a weddiodd ger-
hron yr Arglwydd ei Dduw—am faddeuant

o'i bechodau, ac am adferiad o'i gyfyngder
presenol ; ac efe a ymostyngodd yn ddirfawr
o flaen Duw ei dadau—gan gyfaddef ei bech-
odau, edifarhau yn ddwys am danynt, a chyd-
nabod cyfiawnder ei gosp. Fel hyn bu ei

gadwynau o twy o les iddo na'i aur, a'r carchar

o fwy fendith iddo na'i balas, a Babilon
yn well ysgol iddo na Jerusalem. Mor ynfyd
ydyw i ddyn ddigio wrth eì gystuddiau ! Y
rhai hyn, pa mor chwerw bynag, yw ein eyt-

eillion goraf. Nid ydynt yn wir er ein hyf-

rydwch, eithr er ein lles : eu dyben sydd yn
eu gwneuthur yn deilwng o groesawiad. ÌPa

waeth pa mor chwerw a fo y cyfferi a ddyg
iechyd i ni ?

Adn. 13. Ac a toeddiodd] Hyny yw, a

cenhedloedd a ddyfethasai yr At-
glwydd o flaen meibion Israel.
lÓ Er llefaru o'r Arglwydd wrth

Manasseh, ac wrth ei bobl, eto ni
wrandawsant hwy.

11 ^ Am hyny y dyg yr Arglwydd
arnynt hwy dywysogioh Uu breüin
Assyria, ahwy a ddaliasantManas-
seh mewn dyrysni, ac a'i rhwymas-
ant ef â dwy gadwyn, ac a'i dygas-
ant ef i Babilon.

12 A phan oedd gyfyng arno ef,

efe a weddiodd gerbron yr Ar-
glwydd ei Dduw, ac a ymostyngodd
yn ddirfawr o flaen Duw ei dadau.

13 Ac a weddiodd arno ef : ac efe
a fu foddlawn iddo, ac a wrandaw-
odd ei ddymuniad ef, ac a'i dyg ef
drachefn i Jerusalem i'w frenhin-
iaeth. Yna y gwybu Manasseh mai
yr Arglwydd oedd Dduw.

14 Wedihyn hefyd efe a adeilad-
odd y mur oddiallan i ddinas Da-
fydd, o du y gorllewin i Gihon, yn
y dyffryn, hyd y ddyfodfa i borth y
pysgod, ac a amgylchodd Ophel, ac
a'i cyfododd yn uchel iawn, ac a os-
ododd dywysogion y llu yn yr holl
ddinasoedd caerog o fewn Judah.

15 Ac efe a dynodd ymaith y

harhaodd i weddio nes cael gwrandawiad,
Gwel ei weddi ef yn llyfr yr Apocrypha, yn
union flaen llyfr cyntaf y Maccaheaid. Dy-
wed Clarke, • ei bod hi gynt yn cael ei harfer
fel ffurf gyffes yn yr eglwys Gristionogol, a'i

bod yn cael ei harfer fyth fel y cyfryw yn eg-
Iwys Groeg.* Y mae, modd bynag, yn werth
ei darllen. Ac efe afufoddlon iddo—i dru-
garhau wrtho, a chaniatau iddo ei ddymuniad,
ar ei ymostyngiad dirfawr ; ac a'i dyg ef dra-
chefn i Jerusálem i'w ýrenhiniaeth—trwj
weithredu ar feddwl brenin Assyria i'w ollwng
ef yn rhydd. Tna y gun/hu Manasseh—yn
ngwyneí» ei fam arno ef am ei bechodau, a'i

drugaredd iddo ar ei edifeirwch ; mai yr Ar-
glwydd oedd Dduw—ac nid yr eilunod hyny
a wasanaethasai efe, oddi%vrth y rhai y derbjTi-
iasai efe niwed, ac nid lles. Gallasai wybod
hyn ar lai o gost, pe talasai efe sylw i'r addysg
a gawsai efe gan ei dad duwiol. Ond y mae
yn well talu yn ddrud fel hyn am y wybodaeth
o Dduw, na thrêngu mewn anwybodaeth ac
annghrediniaeth

.

Adn. 14. Wedi hyn efe a adeiladodd y
mur\ Yr hwn ond odid a ddrylliesid gan yr
Assyriaid pan y daethant yn erbyn Jerusalem,
ac y daliasant Manasseh ; ac a amgylchodd
Ophel—sef un o'r tyrau yn Jerusalem, yr hwn
a gryfhaodd efe, gan ei adeiladu yn nwch.

Adn. 15. Ac efe a dynodd ymaith y duw-
iau dyeithr] Y rhai a osodasai efe i fyny j-n

y deml a'i chynteddoedd, a thrwy yr holl

693



Maywolacth Manasseli, 2 CRON. XXXIV. Teyrnasiad Amon.

duwian dyeithr, a'r ddelw, allan o

d yr Arglwydd, a'r holl allorau a

adeiladasai efo yn mynydd t yr
Arglwydd, ac yn Jerusalem, ac dJu

taflodd allan o'r ddinas.

16 Ac efe a gyweiriodd allor yr

Aro-lwydd, ac a aberthodd arni hi

ebyrth hedd a moliant ; dywedodd
hefyd wrth Judah am wasanaethu
Arglwydd Dduw Israel.

17 Er hyny y bobl oedd cto yn
aberthu yn yr uchelfeydd: eto i'r

Arglwydd eu Duw yn unig.

18 [[ A'r rhan arall hanes Ma-
nassch, a'i weddi ef at ei Dduw, a

geiriau y gweledyddion a lefaras-

ant wrtho ef yn enw Arglwydd
Dduw Israel, wele hwynt yn mhlith

geiriau brenhinoodd Israel.

19 Ei weddi ef hefyd, a'r moäd y
cymododd Duw âg ef, a'i holl bech-

od ef, a'i gamwedd, a'r lleoedd yr

adeiladodd cfo ynddyntuchclfcydd,

ac y gosododd Iwyni, a delwau cerf-

iecíig, cyn ymostwng o hono cf;

welo hwynt yn ysgrifcnedig yn
mysg geiriau y gweledyddion.

20 "ir
Felly Manassch a hunodd

gyda'i dadau, á chladdasant gî yn
ci d ei hun; ac Amon ei fab a

deyrnasodd yp ei le ef.

ddìnas ; aV (7f?eZw—üywecl yr ludJewon mai

delw hono ef ei hun oedd lion, yr hon a god-

odd efo fel y byddai i'w ddeiliaid ei addoli.

Adn. 16. Ac efe a gyweiriodd allor yr Ar-
glwydd\ Sef allor brcs' y pooth-oflfrwm, yr hon

'n ddrylliasai efo ond odid yn amser ci eilun-

addoliaeth ; ac a aberthodd arni hi ehyrth

hedd—i crfyn am ffafr Duw i a moliant—&eí

ebyrth molíant neu ddiolchgarwch, i'w glodfori

ef am ei warcdigaoth. Dywedodd hefyd wrth

Juda am wasanaethu Arglwydd Dduw Is-

^dcl—arferodd ci awdurdod brenhinol i ddi-

wygio ci bobl, megys y gwnaothai o'r blaen i'w

Ilygru hwynt, adn. 9. Fcl hyn cfo a ddygai
' ffrwythau adda-s i edifeirwcli,' ac a ymdrechai

hyd eithaf ci allu i ddadwncyd y niwed a

wnacthai efo i achos Duw ac cneidiau dynion.

Adn. 17. Er hyny y bohl oedd eto yn
aherthu yn yr uchcifedd] Yn llo dyfod i'r

deml yn Jcrusalem. Nis gallodd efo ddwyn
yn mlaen ci ddiwygiad cyn bolled ag y dyg-

asai ei lygriad. Èto i'r Arglv)ydd eu Duw
yn unig—^c, nid i cilunod fcí cynt. Darllon-

'nsom láwor gwaith am ITezcciah ac croill yn

tynu ymaitli yr nchelfeydd hyn ; ond yr oodd

rbai o honynt yn aros o hyd, nou ynto yr oedd

y bobl o dro i dro vn eu hadnowyddu:
Adn. 18, 10. Á'r rhan a.rall o hancn Ma-

na.rirh] Yn ddrwg ac yn dda ; aH weddi ef

tít ei Dduw—yr lion ond odid yw yr un n gcir
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21 ^ Mab dwy flwydd ar hugain
oedd Amon panj ddechrcuodd efe

doyniasu, a dwy flynedd y toyrnas-
odd efo yn Jerusalem.
22 Ao cfe a wnaeth yr hyn ocdd

ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd, fel

y gwnaothai Manasseh ei dad ef

:

canys Amon a aberthodd i'r holl»

ddelwau cerfiedig a wnelsai Manas-
seh ci dad of, ac a'u gwasanaethodd
hwynt.
23 Ond nid ymostyngodd efo ger-

bron yr Arglwydd, fel yr ymostyng-
asai Manasseh ei dad ef: eithr yr
Amon yma a bcchodd fwyfwy.

24 A'i weision ef a fradfwriadas-
ant i'w erbyn ef, ac a'i Uaddasant ef

yn ei d ei hun.
25 ^ Ond pobl y wlad a laddasant

yr holl rai a fradfwriadasant yn er-

byn y brenin Amon; a phobl y
wlad a urddasant Josiah ei fab ef

yn frenin yn ci le ef.

PENNOD XXXIV.

MAB wyth mlwydd oedd Josiah
pan ddechrcuodd efo deyrnasu,

ac un mlynedd ar ddeg ar hugain y
tcyrnasodd efo yn Jerusalem.

2 Ac efo a wnaeth yr hyn oedd

fyth yn yr Apacrypha
;
gwcl ar adn, 13 ; rt

geiriau y gweledyddion—neu y proffwydi yn
ei amscr ef, megys Esay, Nahum, Mica, Joel,

a Ilabaccnc, y rhai a lcfarent wrth Manassch
yn geryddol a bygythiol cyn ei dröedigacth, ac

yn gysurol ac addysgiadol ar ol hyny ; wele
hwynt yn mhlith geiriau brenhinoedd Israel

—neu Judah, y rhai yn fynych a elwir ' Is-

racl :' gwcl ar 1 Bren. xiv. 19, 29.

Adn. 20, 21. Felly Manasseh a hunodd
gyda'i dadau^ <5"c.] Gwel ar 2 Bren. xxi.

Í8—22.
Adn. 22. Amon a aberthodd i'r holl ddelw-

au ccrfíedig a wnelsai Manassch} Ymddeng-
ys i Manas.seh fod braidd yn esgoulus o'i ddy-
ledswj'dd, hyd yn nod ar ol ei cdifcirwch ;

canys pan y tynodd efo ymaith y dclwau cerf-

iedig, ni losgodd cfo hwynt yn ol y gorchym-
yn, Dcut. vii. 5 ; ac felly ail osodwyd hwynt
i fyny gan ei fab, yr hwn a abcrthodd iddynt.

Adn. 23. Ond nidymostyngodd\ Amon ger-

bron yr Arglwydd mownodifeirwch,/(?Z 7/r 7/m-

osfyngasai Manasse ei dadcf—cfo a gwymp-
odd fol ei dad, ond ni chododd dracliofn fcl

cfo. Nid pechod yn gymaint, eithr anodifeir-

wch am bocliod, sydd yn dinystrio dynion ;

nid y clofyd, ond yr csgoulusiad o'r fcddygin-

iacth. Eithr yr Amon yma a bechodd fwy
fwy—yn fwy na'i dad mown ryn lloied o am-
ser, ar. yn fwjfwy bob dydd. Tybia rliai fod
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union yn ugolwg yr Arglwydd, ao
a rodiodd yn ffyrdd Dafydd ci dad,

ac ni ogwyddodd ar y llaw ddeau
nac ar y llaw aswy.

3 % Canys yn yr wythfed flwydd-
yn o'i deyruasiad, (tra yr ydoedd efo

eto yn fachgcn,) efe a ddechreuodd
geisio Duw Dafydd ci dad : ao yn y
ddcuddcgfed üwyddyn efe a ddc-
chrcuodd hinhau Judah a Jerusalem
oddiwrth yr uchelfcydd, a'r llwyni,

a'r delwau cerfiedig, a'r dclwau
toddedig.

4 Dietrywiasant hefyd yn ei wydd
ef allorau Baalim; a'r delwau y rhai

ocddi fyny oddiarnynt bwy a dorodd
efo : y llwyni hefyd, a'r delwau cerf-

icdig, a'r dclwau toddedig, a ddryll-

iodd efe, ao a faluriodd, tacnodd
hefyd eu llwch hwy ar hyd wyneb
beddau y rhai a aberthasent iddynt
hwy.

5 Ac esgyrn yr offeiriaid a losg-

odd efe ar eu hallorau, ao a lanha-
odd Judah a Jei usalem.

6 Felly y gwnaeth efo yn ninas-

oedd Manasseh, ao Ephraim a Si-

meon, a hyd Naphtali, â'u ceibiau
oddiamgylch.
7 A phan ddinystriasai efo yr all-

yma gyfeiriad at ei waith yn symud yr arch
o'r deml, gan roddi eilun yn ei llo hi : gwelar
pen. XXXV. 3.

Adn. 24, 25. A'i weision ç/" afradfwriad-
asantt ^c.] Gwel ar 2 Bren. xxi. 23, 24.

PEN. XXXIV. Adn. 1, 2. 3Iab wyth
mlwydd oedd Josiaht ^c.'] üwel ar 2 Bi-cn.

xxii. 1, 2.

Adn. 3. Trayr ydocddefe eto yn fachgen]
Ddim ond 16 mlwydd ocd ; efe a ddechrcilodd
fjeisio Dìiw Dafydd ei dad—trwy weddio
arno, ymofyn am wybodâeth o hono, a'i addoli
cf yn gyhoeddus a dirgcl \acyny ddeuddeg-
fed fíu'yddyn—o'i deyrnasiad, pan yr oedd efo

oddeutu 20 mlwydd oed ; efe a ddechreuodd
lanhau Juda a Jerusalem—oddiwrth yr all-

orau a'r delwau a osodasai ci dad i fyny yno.
Adn. 4. l^aenodd hefyd eu llwch ìmy ar

hyd wyneb beddau y rhai a aberthasent idd-
ynt] Ýn waith ar ou hcsgyrn a'u coffadwriacth
hwy.

Adn. 5. Ac esgyrn yr oeiriaid] Sefyr
offciriaid eilunaddolgar a gladdcsid yno ; a
losgodd efe ar eu hullorau—ar allorau yr ci-

lunod, cr dangos ei gasineb at eilunaddoliaeth,

ac attal y pechod hwnw rhagllaw : gwel ar

2 Bren. xxiii. 16, &c.

Adn. 6. Felly y gwnaeth efe yn ninasocdd
3Ianassehf Sfc.] ü fown teyruas y deg llwyth,

y rhan fwyaf o ba rai ocddynt yn awr wedi cu
caetbgludo i Assyna : gwel 2 Bren. 2udii. 19 ;

orau a'r Uwyni, a dryllio o hono y
dclwau ccrfiedig, gan eu malurio yn
llwch, a thori yr cilunodi gyd trwy
holl wlad Israel, efo a ddychwelodd
i Jerusalcra.

8 ^ Ac yn y ddounawfed flwydd-
yn o'i deyrnasiad ef, wedi glanhau

y wlad, a'r t, efe a anfonodd Saph-
an mab Asaliah, a Maasiah tywysog
y ddiuas, a Joah mab Joahaz y cof-

iadur, i gyweirio t yr Arglwydd
ei Dduw.

9 A phan ddacthant hwy at Hil-

ciah yr archoffeiriad, hwy a rodd-
asant yr arian a ddygasid id Dduw,
y i'hai a gasglasai y Lefiaid oedd yu
cadw y drysau, o law Manasseh ac
Ephraim, ac oddigan holl wcddill
Israel, ac oddiar holl Judah a Ben-
jamin, a hwy a ddychwelasant i Jc-
rusalem.

10 A hwy o>*i rhoddasant yn llaw

y gweithwyr, y rhai ocdd oruchwyl-
wyr ar d yr Arglwydd : hwythau
a'i rhoddasant i wneuthurwyr y
gwaith, y rhai oedd yn gweithio yn
nh yr Arglwydd, i gywcirio, ac i

gadarnhau y t.
11 Rhoddasant hefyd i'r seiri ac

i'r adeiladwyr, i brynu corig nadd.

â'u ccibiau—dyma yr offerynau â pha rai y
dryllicnt hwy yr allorau a'r Uwyni, ac y clodd-

ient feddau yr eilunaddolwyr.

Adn. 7. A phan ddinystriasai efe yr állor-

au a'r Ihcyni] Trwy holl Isracl a Juda ; efe

a ddychioelodd i Jerusalem—i gyweirio t
yr Arglwydd.
Adn. 8. Ac yn y ddeunawfed fiwyddyn]

O'i deyrnasiad : gwel ar 2 Bren. xxii. 3, &c.

Adn. 9. A hwy a ddychwelasanl i Jeru-
salem] Sef y Lefiaid, y rhai a fuasent trwy yr
holl deyrnas yn casglu arian at gyweirio y
deml. Ond yn Ue vaiyashubu, ' hwy a ddy-
chwelasant,' y mao amrai ysgiiflyfrau ac ar-

grafîìadau Ilebreig yn darllen yoshebeyy 'trig'-

olion ;' ac felly ei darllenir yn yr hoU hen gyí-
ieithiadau. ' Oddiar holl Juda a Benjamin, a
thrigolion Jerusalem.'

Àdn. 10. ^ hwy a^u rhoddasant yn llaio

y gweithîoyr] Neu olygioyr y gwaith, adn.

12, i brynu y defnyddiau at gyweirio y t, a

thalu cyftogau y gweithwyr : gwel ar 2 Brcn.
xii. 10—15.

Adn. 11. Tu^g at y cysylüiadau] Neu y
ncn-brenau ; ac i fyrddio y tai—Saes. 'i

lawrio y tai,' sef ystafellocdd yr offeiriaid o
amgylch y deml, y rhai a ddinystriasai bren-
hinoedd eilunaddolgar Juda.
Adn. 12. Tw hannop] I wcithio yn ffydd-

lon, ncu i wneyd gwaith da, tcilwng o d yr
Arglwydd

; pob un a oedd qyfanoydd ar
offcr cerdd—yr oedd v rhai iiyny hcAd yn
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a choed tuag at y cysylltiadau, ac i

fyrddio y tai a ddinystriasai bren-
hinoedd Judah.

12 A'r gwr oedd yn gweithio yn
y gwaith yn fFyddlon , ac arnynt
hwy yn olygwyr yr oeâd Jahath, ac
Obadiah, y Lefiaid, o feibionMerari

;

a Zechariah, a Mesulam, o feibiony
Cohathiaid, i'io hannog : ac o'r Lefi-

aid, pob un a oedd gyfarwydd ar
oífer cerdd.

13 yroe(^íZí/ní hefydary cludwyr,
ac yn olygwyr ar yr holl rai oedd
yn gweithio yn mhob rhyw waith

:

ac o'r Lefiaid jr oedd ysgrifenydd-
ion, a swyddogion, a phorthorion.

14 ^ A phan ddygasant hwy allan

yr ariau a ddygasid i d yr Ar-
glwydd, Hilciah yr offeiriad a gaf-

odd lyfr cyfraith yr Arglwydd, yr
hwn a roddasid trwy law Moses.

15 A Hilciah a atebodd ac a ddy-
wedodd wrth Saphan yr ysgrifen-

ydd, Cefais lyfr y gyfraith yn nh
yr Arglwydd. A Hilciah a roddodd
y llyfr at Saphan

:

16 A Saphan a ddyg y llyfr at y
brenin, ac a ddyg air drachefn i'r

brenin, gan ddywedyd, Yr hyn oll

a roddwyd yn llaw dy weision di, y
maent hwy yn ei wneuthur.

17 Casglasant hefyd yr arian a
gafwyd yn nh yr Arglwydd, a
rhoddasant hwynt yn llaw y golyg-
wyr, ac yn llaw y gweithwyr.

18 Saphan yr ysgrifenydd a fy-

negodd hefyd i'r brenin, gan ddy-
wcdyd, Hilciah yr offeiriad a rodd-
odd i mi lyfr. A Saphan a ddarllen-
odd ynddo ef gerbron y brenin.

19 A phan glybu y brenin eiriau

y gyfraith, efe arwygodd ei ddiUad.
20 A'r brcnin a «orchymynodd i

Hilciah, ac i Ahicam mab Saphan,
ac i Abdon mab Michah, ac i Saphan
yr ysgrifenydd, ac i Asaiah gwas y
brcnin, gan ddywedyd,

21 Éwch, ymofynwch á*r Ar-

annog y gweithwyr, trwy fywiogi a BÌrioli eu

mcddyliau â'u íiofler cerdd. J)ywedir ain

Orpheus^ iddo ef adeiladu Thebcs trwy ci

gerddoriaeth swynol ; hyny yw, yr oedd y
gweithwyr yn cael y fath ddifyrwch wrth ei

chlywed, nes yr oeddynt yn gweithio yn fwy
siriol, ac fel yn annghotio cu blinder a'u

poen.

Adn. 13. Yr oeddynt hefyd ar y cludiuyr\

I ofalu eu bod yn cíudo coed, cerig, a defn-
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glwydd drosof fi, a thros y gweddill
yn Israel ac yn Judah, am eiriau y
llyfr a gafwyd : canys mawr yw llid

yr Arglwydd a dywalltodd efe ar-

nom ni, oblegid na chadwodd ein

tädau ni air yr Arglwydd, gan
wneuthur yn ol yr hyn oll sydd ys -

grifenedig yn y llyfr hwn.
22 Yna yr aeth Hilciah, a'r rhai

a yrodd y brenin, at Huldah y broff-

wydes, gwraig Salum mab Ticfath,

fab Hasrah, ceidwad y gwisgoedd,
(a hi oedd yn aros yn Jerusalem yn
yr ysgoldy,)ac ymddyddanasant â
hi felly.

23 í A hi a ddywedodd wrthynt,
Fel hyn y dywedodd Arglwydd
Dduw Israel, Dywedwch i'r gr
a'ch anfonodd chwi ataf fi,

24 Fel hyn y dywedodd yr Ar-
glwydd, Wele fi yn dwyn drwg ar y
lle hwn, ac ar ei drigolion, sef yr
holl felldithion sydd ysgrifenedig
yn y llyfr a ddarllenasant hwy ger-

,

bron brenin Judah :

25 Am iddynt fy ngwrthod i, ac
arogldarthu i dduwiau dyeithr, i'm
digio i â holl waith eu dwylaw ; am
hyny yr ymdywallt fy llid i ar y lle

hwn, ac nis diífoddir ef.

26 Ond am frenin Judah, yr hwn
a'ch anfonodd chwi i ymofyn â'r Ar-
glwydd, fel hyn y dywedwch wrtho,
Fel hyn y dywed Arglwydd Dduw
Israel am y geiriau a glywaist

;

27 Oblegid i'th galon feddalhau,

ac i tithau ymostwng o flaen Duw,
pan glywaist ei eiriau ef yn erbyn y
fan hon, ac yn erbyn ei thrigolion,

ac ymostwng o honot ger fy mron,
a rhwygo dy ddiUad, ac ylo o'm
blaen i ; am hyny y gwrandewais
inau, meddyr Arglwydd.

28 Wele, mi a'th gymeraf di

ymaith at dy dadau, a thi a ddy^tir

ymaith i'r bcdd mewu heddwch, fcl

na welo dy lygaid di yr hoU ddrwg
yr ydwyf fi yn ci ddwyn ar y fan

yddiau ereiU i'r gweithwyr, a bod y gweith-

wyr liofyd yn gwncyd eu gwaith yn briodol.

Ys(]rîfcny'ddion—i gadw cyfrifon o bob pcth

;

swyddoglon—i drefnu pa bcthau ocddynt i

gaèl cu "gwncyd ; a phorthorion—ì oUwng y
gwcithwyr i incwn nc allan, ac i edrych na

byddai i ddim gael ci ladrata.

Adn. 14—28. líilciah ifr offeiriad a ynf-

odd lyfr cyfraith yr Argìioydd, <^c.] Gwel ar

2 Bróa. xxii. 8—20.
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hon, ac yn erbyn ei phreswylwyr.
Felly hwy a ddygasant air i'r bren-
iu drachefn.

29 % Yua y breniu a anfonodd,
ac a gynullodd holl henuriaid Ju-
dah a Jerusalem.
30 A'r brenin a aeth i fyny i d

yr Arglwydd, a holl wr Judah, a
thrigolion Jerusalem, yr ofFeiriaid

hefyd a'r Lefiaid, a'r holl bobl o
fawr i fychau ; ac efe a ddarllenodd,
lle y clywsant hwy, holl eiriau llyfr

y cyfammod, yr hwn a gawsid yn
nh yr Arglwydd.

31 A'r breniu a safodd yn ei le,

ac a wnaeth gyfammod gerbron yr
Arglwydd, a'r rodio ar ol yr Ar-
glwydd, ac a'r gadw ei orchymyu-
ion ef, a'i dystiolaethau, a'i ddefod-
au, â'i holl galon, ac â'i holl enaid

;

i gwblhau geiriau y cyfammod y
rhai sydd ysgrifenedig yn y llyfr

hwnw.
32 Ac efe a wnaeth i bawb a'r a

gafwyd yn Jerusalem, ac yn Benja-
min, sefyll lorth yr ammod : trigol-

ion Jerusalem hefyd a wnaethant
yn ol cyfammod Duw, sef Duw eu
tadau.

33 Felly Josiah a dynodd ymaith
y ffieidd-dra i gyd o'r holl wledydd
y rhai oedd eiddo meibion Israel, ac
efe a wnaeth i bawb a'r a gafwyd
yn Israel wasanaethu, se/gwasan-

Adn. 29—31. A'r brenin a anfonodd, ^c.]
Gwel ar 2 Bren. xxiii, 1—3-

Adn. 32. Ac efe a wnaetfi i baiob—sefyll

wrth yr ammod] Efe a barodd iddynt oll ym-
rwymo, trwy Iw neu gyfammod, i gadw gor-
chymynion Duw, y rhai oeddynt ysgrifenedig

yn Uyfr y gyfraith ; neu ynte, hwy a safasant
ar eu traed, i arwyddo eu cydsyniad. Trig-
olion Jerusalem hefyd a wnaethant yn ol

cyfammod Duw—cadwasant ef yn fanM-1, o
ran y Uythyren oddiallan, cyhyd ag y bu Jos-
iah byw.
Adn. 33. Felly Josiah a dynodd ymaith y

ff.eidd- dra i gyd] Sef pob màth o eiiunaddol-
laeth trwy yr holl wlad, gan wneuthur i bawb
wasanaethu yr Arglwydd eu Duw yn unig :

gwel ar 2 Bren. xxiii. 4—20.

PEN. XXXV. Adn. 1. A Josiah agynal-
iodd basc i'r Arglwydd yn Jerusalem]
Cawsom grybwylliad byr am y pasc hwn o'r

blaen; (gwel 2 Bren. xxiii. 21—23;) ond
yma rhoddir lianes helaethach am dano.
Adn. 2. Ac efe a gyfteoddyr ofeiriaidyn

eu goruchwyliaethau] Neu wrth eu gwaith
a'u 8wvddau priodol ; ac a'u hannogodd4q

aethu yr Arglwydd eu Duw. Ac
yn ei holl ddyddiau ef ni throisant
hwy oddiar ol Arglwydd Dduw eu
tadau.

PENNOD XXXV.

A JOSIAH a gynaliodd basc i'r^ Arglwydd yn Jerusalem : ahwy
a laddasant y pasc y pedwarydd
dydd ar ddeg o'r mis cyntaf.

2 Ac efe a gyfleodd yr offeiriaid

yn eu goruchwyliaethau, ac a'u
hannogodd hwynt i weinidogaeth
t)'- yr i^.rglwydd

;

.3 Ac a ddywedodd wrth y Lefiaid,

y rhai oedd yn dysgu holl Israel, ac
oedd santaidd i'r Arglwydd, Rhodd-
wch yr arch santaidd yn y t a ad-
eiladodd Solomon mab Dafydd bren-
in Israel; na fydded hì onwyach i

chwi yn faich ar ysgwydd : gwas-
anaethwch yn awr yr Arglwydd
eich Duw, a'i bobl Israel,

4 Ac ymbarotowch wrth deulu-
oedd eich tadau, yn ol eich dos-
barthiadau, yn ol ysgrifen Dafydd
brenin Israel, ac yn ol ysgrifen So-
lomou ei fab ef.

5 A sefwch yn y cysegr yn ol

dosbarthiadau tylwyth tadau eich
brodyr y bobl, ac yn ol dosbarthiad
tylwyth y Lefiaid.

6 Felly lleddwch y pasc, ac ym-

hwynt i weinidogaeth t yr Arglwydd—i'vr

chyflawni yn ewyllysgar a siriol, gan addaw
bod yn amddifiynydd iddj-nt.

Adn. 3. Y Lefíaid, y rhai oedd yn dysgU
holl Israel] ddinas i ddinas tr-wy y wlad;
ac oedd santaidd i'r Arglwydd—nèw wedi
eu neillduo i'w wasanaeth ef. Rhoddioch yr
arch santaidd yn y t—tybia rhai ddarfod i

Amon symud yr arch o'r deml, a dodi eilun
yn ei Ile hi, ac mai hyny a feddylìr wrth ei
' bechod mwyfwy ' ef, pen. xxxiii' 23 ; tybia
ereill mai yr archoíFeiriad a'i sj-mudasai hi
mewn adeg eUunaddolgar, i'r dyben i'w di-

ogelu ; neu gall mai Josiah a'i symudasai er
mwyn adgyweirio y cysegr santeiddioIaC Na
fyddedhi mwyach i chwi yn faich ar ys-
gwydd—i'w chario o le i le, oûd sefydler hi o
nyn allan yn y cysegr.

Adn. 4. Yn ol ysyrifen Dafydd] Fel y sef-

ydlwyd y dosbajthiadau yn gyntaf gan Da-
fydd, ac wedi hyny gan Solomon, y rhai oedd-
ynt ysgrifenedig mewn Uyfr.

Adn. 5. A sefwch yn y cysegr] Hyn y yw,
gwasanaethwch yn nghyntedd yr oflfei riâid,

lle yr oedd gwaith y Lefiaid hyn.
Âdn. G. Felly lleddicch y pasc] S«f o en y
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santeiddiwch, a pharotowch eich

brodyr, i wneuthur yn ol gair yr
Arglwj^dd trwy law Moses.

7 A Josiah a roddodd i'r bobl
ddeadell o yn, a mynod, i gyd tu-

ag at y pasc-aberthau, sef i bawb
a'r a gafwyd, hyd rifedi deng mil ar

hugain, a thair mil o eidionau ; hyn
oedd o gyfoeth y brenin.

8 A'i dywysogion ef a roddasant
yn ewyMysgar i'r bobl, i'r oífeiriaid,

ac i'r Lefiaid : Hilciah, a Zechar-
iah, a Jehiel, blaenoriaid t Dduw,
a roddasant i'r offeiriaid tuag at y
pasc-aberthau, ddwy fìl a chwe
chant ddefaid, a thri chant o eid-

ionau.

9 Cononiah hefyd, a Semaiah, a

Nethaneel, ei frodyr, a Hasabiah, a
Jehiel, a Jozabad, tywysogion y
Lefiaid, a roddasant i'r Lefiaid yn
basc-ebyrth, bum mil o ddefaíd, a
phum cant o eidionau.

10 Felly y parotowyd y gwasan-
aeth ; a'r offeiriaid a safasantyn eu
lle, a'r Lefiaid yn eu dosbarthiadau,

yn ol gorchymyn y brenin.

11 A hwy a laddasant y pasc ; a'r

offeiriaid a daenellasant ygioaed o'u

Uaw hwynt, a'r Lcfiaid oedd yn eu

blingo hwynt.

pasc ; ac ymsanteiddmch—oddiwrtli bob ha-

logryíj'dd seremoniol, trwy olchi eu cnawd a'u

diliad yn ol gorchymyn yr Arglwydd ; a
pharotòwch eich brodyr—trwy beri iddynt

hwythau ymsanteiddio, fel y byddent yn addas

i ladd a bwyta y pasc.

Adn. 7. A Josiah a roddodd i'r hohl dde-

adell] Neu 80,000 o /n a mynod, canys yr

oedd y naill neu y Uaíl, os yn wryw, yr un
mor addas i fod yn aberth pasc, Exod. xii. 5 ;

a thair mil o eidionau—y rhai oeddynt i'w

Loffrynou ar ol yr yn, yn ystod y saith ni-

wmod yl y bara croyw. Ilj/n ocdd ogy-

fotth y brenin—o'i eiddo pcrsonol ef ei hun,

ncu wedi eu prynu â'i arian ef.

Adn. 8, 9. A'i dywysogion ef] Nid ei dy-

wysogion gwladol, ond ei dywysogion eglwys-

ig, y rhai a elwir yma yn ' flaenoriaid t
Dduw.' Yma y mao yr offeiriaid cyfoethocaf

yn rlioddi ebyrth i'r offeiriaid tylotaf, fel y
mae y Lefiaid, yn adn. 9, yn rhoddi i'r Lefiaid.

Adn. 10. Felly yparotowydy gwasanaeth]
Neu y darparwyd at y pasc 37,000 o yn a

mynod, a 3,800 o oidionau yn boeth-offrymau

ac t'byrth hedd. Dywod y rabbiniaid fod o

leiaf 10 o ddynion yn ofynol i fwyta un oen y
pasc, ac nid mwy nag 20 : íelly yr ocdd yma
ddigon yn i 740,000 allu gwledda arnynt.

Adn. 11. Ahtoy a laddasant y pasc] (iall-

ai y bfjbl eu hunain ladd eu h\vyn, ac yna
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12 Achymerasant ymaith y poeth-
offrymau , i'w rhoddi yn ol dosbarth-
iadau tculuoedd y bobl, i offrymu
i'r Arglwydd, fel y mae yn ysgrif-

enedig yn llyfr Moses : ac felly am
yr eidionau.

13 A hwy arostiasant y pasc wrth
dân, yn ol y ddefod : a'r cysegredig
hethau ereíll a ferwasant hwy mewn
crochanau, ac mewn pedyll, ac

mewn peiriau, ac a'n rhanasant ar

redeg i'r holl bobl.

14 Wedi hyny y parotoisant idd-

ynt eu hunain, ac i'r offeiriaid ; canys
yr offeiriaid meibion Aaron oedd yn
offrymuypoeth-offrymaua'rbrasder
hyd y nos ; am hyny y Lefiaid oedd
yn parotoi iddynt eu hunain, ac i'r

offeiriaid meibion Aaron.
15 A meibion Asaph y cantori^n

oedd yn eu sefyllfa, yn ol gorchym-
yn Dafydd, ac Asaph, a Heman,
a Jeduthun gweledydd y brenin;

a'r porthorion yn mhob porth: ni

chaent hwy j'^mado o'u gwasanaeth

;

canys eu brodyr y Lefìaid a baro-

toent iddynt hwy.
16 Felly y parotowyd holl wasan-

aeth yr Arglwydd y dwthwn hwnw,
i gynal y pasc, ac i offrymu poeth-

offrymau ar allor yr Arglwydd, yn

roddi y gwaed i'r offeiriaid i'w daenellu ger-

bron yr allor ; a'r Lefiaid a'u blingent hwy,

i'w parotoi at eu gwasanaeth.

Adn. 12. A chymerasant ymaith y poeth-

offrymau] Y rhanau hyny o'r yn ag oedd-

ynt i'w llosgi, fel y gallent roddi y rhanau ag

oeddynt i'w bwyta i bob teulu ; ac ýelly am.

yr eidionau—nid oeddynt hwythau oU yn oael

"eu rhoddi yn ebyrth hedd, ond yr oedd rhai o

honynt i fod yn boeth-offrymau : ac offrymaa-

ant y riiai hyn cyn gynted ag y gallent, i'r

dyben i roddi i bob teulu ranau i wledda

arnynt.

Adn. 13. A hwy a rostiasant y pasc wrth

ddn, yn ol y ddefod] Fel y gorchymynasai

Duw,'Exod.'xii. 8, 9 ; a'r cysegredig octhau

ereill—sef yr ebyrth hedd, y rhai {>. fwytäai yr

aberthwyr, ar ol ilosgi cu gwer a'u harenau ar

yr allor, a rhoddi cu rlianau priodol o honynt

i'r offeiriaid, sef yr ysgwyddog a'r barwyden ;

a ferwasant hioij—yn debygol y Lofiaid, j
rhai a'u rhanent' wcdi hyny i'r holl bobl ar

redeg, er mwyn brys.

Adn. 14—IG. Am hyny y Lefiaid oeddjjn

parotoi iddynt] Trwy fod yr offeiriaid yn

brysur yn líosgi y poeth-offrymau a'r brasder

ar hyd y nos, nis gailent hwy barotoi dim idd-

ynt eu hupain ; ac am hyny yr oedd yn ang-

enrheidiol i'r Lcfiaid barotoi iddynt hwy, yn

gystal ag iddynt euh unuio: a gwnaeut yr na
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ol gorcliymyn y brenin Josiali.

.

17 A meibion Israel y rhai a gaf-

wyd, a gynaliasant y pasc yr amser
hwnw, a gyl y bara croyw, saith

niwrnod.
18 Acni chynaliesid pasc felhwnw

yii Israel, er dyddiau Samuel y
proffwyd : ac ni chynaliodd neb o
frenhinoedd Israel gyffelyb i'r pasc
a gynaliodd Josiah, a'r offeiriaid,

a'r Lefiaid, a holl Judah, a'r neb a
gafwyd o Israel, a thrigolion Jeru-
salem.

19 Yn y ddeunawfed flwyddyn o
deyrnasiad Josiah y cynaliwyd y
pasc hwn.
20^ Wedi hyn oU, pan barotoisai

Josiah y t, Necho brenin yr Aifft

a ddaeth i fyny i ryfela yn erbyn
Charcemis wrth Euphrates : a Jos-
iah a aeth allan yn ei erbyn ef.

21 Yntau a anforwDdd genadau ato
ef, gan ddywedyd, Beth sydd i mi a
wnelwyý â thi, frenin Judah ? nid

modd hofyd i'r caHtorion a'r porthorion, trwy
na chaent hwythau ynaado o'u gwasanaeth i

barotoi iddynt eu hunain.
Adn. 17. Y rhai a gafwyd] Neuaoe^ddynt

yn bresenol yn Jerusalem ; saith niwrîíod—
yn ol y gyfraith, Exod. xii. 15.

Adn. 18, 19. Ac ni chynaliesid pasc fel

hwnw yn lsraeT\ Mor fanwl yn ol y gyfraith yn
mhob peth, mor gyíFredinol a lluosog gan wr
Juda ac Israel, a chyda'r fath haelioni mawr
o du y brenin a'i dywysogion. Yr oedd pasc

Hezeciah yn ddiíFygiol iawn ran cymhwys-
der y bobl, pen. xxx. 18. Er dyddiau Sa-
muel y proffwyd—gwel ar 2 Bren. xxiii.

22, 23.

Adn. 20. Wedi hyn oll,pan parotoisai Jo
siah y i] Sef y deml, trwy ei hadgyweirio, a

tiirefnu yr offeiriaid a'r Lefiaid at wasanaeth yr
Arglwydd ynddi ; Necho brenin yr Aifft a
ddcteth ifyny i ryfela-^feìly, pan yr oedd Jo-
siah a'i bobl yn gobeithio fod seiliau dedwydd-
wch parhaus wedi eu gosod, eu gobeithion hwy
a ddiffoddwyd yn y fan ! Fel hyn eto y roae

dynion yn fynych yn camgymeryd yn eu
barnau yn nghylch bwriadau rhagluniaeth

Duw. Yn erbyn Carchemis—yr hon a gy-
merasai yr Assyriaid yn ddiweddar oddiar
frenin yr Aifft ; a Josiah a aeth allan yn ei

erbyn ef—gwel ar 2 Bren. xxiii. 29.

Àdn. 21. Beth sydd i mi a wnelioyf d thi,

O frenin Juda?] Arwyddai brenin yr Aifft

nad oedd ef yû ymyraeth dim â Josiah, ac am
hyny na ddylasai Josiah ymyraeth dim âg
yntau. Yn erbyn t arall y maefy rhijfel i

—sef yn erbyn brenin Assyria, er ei fod yn
myned i fyny tvwy dir Tsrael. A Duio a
archodd i mi frysio—trwy gymoryd y ffordd

íeraf, ac am hyny na rwystra fi. Tybia rliai

maì ffuantu hyn yr oedd «fe, am y gwrddai

yn dy erbyn di ?/ äaëthym i heddyw,
ond yn erbyn t arcäl y mae fy
rhyfel i ; a Duw a archodd i mi
frysio : paid di â Duw, yr hwn sydd
gyda mi, fel na ddyfetho efe dydi.

22 Ond ni throai Josiah ei wyneb
oddiwrtho ef, eithr newidiodd ei

ddillad i ymladd yn ei erbyn ef, ac
ni wrandawodd ar eiriau Neeho o
enau Duw, ond efe a ddaeth i ym-
ladd i ddyffryn Megido.

23 A'r saethyddion a saethasant
at y brenin Josiah : a'r brenin a
ddywedodd wrth ei weision, Dyg-
wch fi ymaith, canys clwyfwyd fi

yn dost.

24 Felîy ei weision a'i tynasahfc
ef o'r cerbyd, ac a'i gosodasant ef
yn yr ail gerbyd yr hwn oedd gan-
ddo ; dygasant ef hefyd i Jerusal-
em, ac efe a fu farw, ac a gladdwyd
yn meddrod ei dadau. A holl Ju-
dah a Jerusalem a alarasant am
Josiah.

fod gan Josiah barch mawr i Ddüw ; tybia

ereill, gyda'r Taryum, mai at ei eilun ei hun
y cyfeiriai efe ; tra y barna ereill fod y gwir
Dduw wedi peri iddo fyned yn erbyn yr As-
syriaid, naill ai trwy freuddwyd, neu ynte
trwy y proffwyd Jeremiah. Paid ti ä Duio
—paid a gwTthwynebu ei ewyllys ef, rhag iddo
dy ddyfetha.

Adn. 22. Ond ni throai Josiah ei wyneò
odditortho ef] Am nad oedd yn credu fod

Dnw gydag ef ; neu am ei fod yn ei ystyried

ei hun dan rwymau i amddift'yn brenin As-
syria, yr hwn a roddasai awdurdod iddo ef ar

deyrnas y deg llwyth ; neu am ei fod yn cam-
ddeall yr addewid a wnned iddo, pen. xxxiv.

28, ' Ti a ddygir yraaith i'r bedd mewn hedd-
Mch.' Eithr ìiewidiodd ei ddillad—fel mi
wybyddai yr AiÔ'tiaid mai y brenia oedd efe,

fel Ahab gynt, 1 Bren. xxii. 30 ; ac ni icran'

dawodd ar ciriau Necho o enau Dmo—na
chwaith gymaint ag ymofyn à'r Arglwydd ai

oddiwrtho ef yr oedd y peth hyn ; ond efe a
ddaeth i ymladd i ddyfryn Mcgido—lle yu
llwyth Issacar, yn perthyn i Manasseh, Jos.

xvii. 11. Yma cawn dystiolaeth yr hanes-

ydd, yn gystal a Necho, mai Dmo a lefarasai

wrtho ef.

Adn. 23. A'r saethyddion a. saethasant at

y brenin] Trwy iddynt ond odid ei adnabod
ef, neu feddwl mai efe oedd prif dywysog y
filwriaeth ; ac efe a glwyfwyd yn angeuol.

Dygwch fi ymaith, canys clwi/fwyd fi yn
dost—geiriau cyffelyb i eiddo Áhab, 1 Bren.
xxii. 34.

Adn. 24. Fclly ei iceision a'i tynasant cf
o'r cerbyd] Lle yr ydoedd pan y saethwydof;
ac à'i gosodasant efyn yr aiL gerbgd^cmyi
yr oedd gan y swyddogion feirch a cherbvdau
er«ili uitíwn rhvfel, f«l, os dvftíthid v naili, v
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25 % Jeremiah hefyd a alariiad-

odd am Josiah, a'r holl gantorion
a'r cantoresau yn eu galarnadau a

soniant am Josiah hyd heddyw, a

hwy a'i gwnaethant yn ddeíod yn
Israel ; ac wele hwynt yn ysgrifen-

edig yn y galarnadau.
26 A'r rhan arall o hanes Josiah,

a'i ddaioni ef, ynol yr hyn oedcl ys-

grifenedig yn nghyfraith yr Är-
glwydd,

27 A'i weithredoedd ef, cyntaf a

diweddaf, wele hwynt yn ysgrifen-

edig yn ílyfr brenhinoedd Israel a
Judah.

PENJSTOD XXXVI.

YNA pobl y wlad a gymerasant
Joahaz mab Josiah, ac a'i hurdd-

asant ef yn frenin yn lle ei dad yn
Jerusalem.

2 Mab tair blwydd ar hugain oedcl

Joahazpan ddechreuodd efe deyrn-
asu ; a thri mis y teyrnasodd efe yn
Jerusalem.
3 A brenin yr Aifift a'i diswydd-

odd ef yn Jerusalem ; ac a drethodd
ar y wlad gan talent o arian, a thal-

ent o aur.

4 A brenin yr Aifft a wnaeth
Eliacim ei frawd ef yn frenin ar

Judah a Jerusalem, ac a drodd ei

enw ef yn Joacim. A Necho a gy-
mcrodd Joahaz ei frawd ef, ac a'i

dyg i'r Aifft.

byddai ganddynt rai ereill at eu gwasanaeth.

jüygasant ef hefyd i Jerusalem—yn fyw,

peìídor o 52 o filldiroedd ; ac efe afu fano—
yn fuan ar ol ei ddwyn yrio, ac a gladdwyd yn

ei feddrod ei liun, yu ymyl beddrod brenhin-

oedd Juda : gwel 2 Brcn, xxiii. 30. A holl

Juda a Jerusalem a alarasant am Josiah

—yr hwn a fuiu'iai yn frenin uior dda mewn
yfityr gwladol a chrcíyddol.

Adn. 25. A Jeremiah hefyda alarnadodd
am Josiah] Nid yn unig teimlodd yn ddwys
am golli brenin mor dda, ond hcfyd cyfan-

soddodd farwnad ar yr achlysur, yr hon sydd

yn awr ar goU. A'r hoLl cantorioii a'r can-

lore.'sau, yn eu yalarnadau, a soniant am Jo-

eiah hyfJl hediiyw—yn eu holl alarnadau am
croiU, íiyd yn nod yn amser E/,ra, ar ol cu dy-

cliweliad o FJabilon, soniont yn gwynfunus am
«yrthiad anftodus Josiah, a choUcd y wlad am
dano, yr hyn a agoro(hl y drws i'w holl af-

Iwydd <lyfodol. A liwy a'i ywndclhanl yn
ddefod yn hrael—tybir iddyiit wnoyd dofod

o gadw dydd marwola«!tlí Josiah yn ddydd o

alar cyílrcdiiiol bob blwyddyn, ar y üfed o Ab,
yn cyfatcb i ran o'n Uorphenhaf ni ; a bod ^-
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5 ^ Mab pum mlwydd ar hugain
oedd Joacim pan ddechreuodd efe

deyrnasu, ac un mlynedd ar ddeg y
teyrnasodd efe yn Jerusalcm : ac
efe a wnaeth yr hyn oedd ddrwgyn
ngolwg yr Arglwydd ei Dduw.

6 Nebuchodonosor brenin Babi-
lon a ddaeth i fyny yn ei erbyn ef,

ac a'i rhwymodd efmewn cadwynau
pres, i'w ddwyn i Babilon.

7 ISTebuchodonosor hefyd a ddyg
o lestri t yr Arglwydd i Babilon,

ae a'u rhoddodd hwynt yn ei deml
o fewn Babilon.

8 A'r rhan arall o hanes Joacim,
a'i íReidd-dra efy rhai a wnaeth efe,

a'r hyn a gafwyd arno ef, wele
hwynt yn ysgrifenedig yn llyfr bren-
hinoedd Israel a Judah. A Joachin
ei fab a deyrnaaodd yn ei le ef.

9 ^ Mab wylh mlwydd oedd Jo-

achin pan ddechreuodd efe deyrn-
asu, a thri mis a deng niwrnod y
teyrnasodd efe yn Jerusalem ; ac
efe a wnaeth yr hyn oedd ddrwg yn
ngolwg yr Arglwydd.

10 Ac yn mhen y flwyddyn yr an-

fonodd y brenin líebuchodonosor,
ac a'i ájg efiBabilon, gydallestri

dymunol t yr Arglwydd : ac efe a
wnaeth Sedeciah ei frawd ef yn
frenin ar Judah a Jerusalem.

11 ^ Mab un mlwydd ar hugain
oedd Sedeciah pan ddechreuodd efe

deyrnasu, ac un mlynedd ar ddeg y
teyrnasodd efe yn Jerusalem.

darnau galarnadol a gyfansoddwyd ar yr ach-

lysur athrist hwn, yn cael cu dysgu a'u galar-

nadu gan yr holl bobl. Ac wete hwynt yn
ysyrifenediyyny galarnadau—nid yn y Uyfr

a elwir ' Galarnad Jeremi,' yr hwn a ysgnf-

enwyd ar achlysur arall ; eithr luewn rliyw

gasgliad o ganiadau ag sydd yn awr ar goll.

Adn. 2ü, 27. A'r rlian aralL o hancs Josiah]

Pethau na chrybwyllwyd yma am ei dduwiol-

deb a'i wcithredoedd da ef, cyn oi fyned _\ u

fieuin, ac wcdi hyny ; wele huynl yn ysyrif-

encdiy yn llyfr brenhinocdd hraci a Juda—
gwel ar 1 lìren. xiv. 19, 2ü.

PEN. XXXVI. Adn. 1—4. Yna pohl y
lülad a yymcrasaìd Joachaz] Ail fab Josiah;

gwel ar 2 lircn. xxiii. 30—35.

Adn. 5—8. JÌIab pum mlwydd ar hugain

oedd Joacim] Mab hynaf Josiah, yr hwn gynt

a clwid Eliacim : gwcl ar 2 Brcn. xxiii. 30,

37, a xxiv. 1—7.

Adu. 9, 10. Mab loyth mlwydd oedd Jo-

acin] llwn ocdd fab i'r Joacim uchod. Yn
2 Hren. xxiv. S, dywcdirci fod yn 18 mlwydd

y i)iyd hyn ; gwcl y Bylwadau yno.
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12 Ac efe a wnaeth yr hyn oedd
ddrwg yn ugolwg yr Arglwydd ei

Dduw, ac nid ymostyngodd efe o

Üaen Jeremiah y proíîwyd, ojr hwn
oedd yn llefaru o enau yr Arglwydd.

13 Ond efe a wrthryfelodd yn
crbyn brenin Nebuchodonosor, yr
hwn a wnaethai iddo dyngu i Dduw

:

ond efe a galedodd ei war, ac a
gryfhaodd ei galon, rhag dychwel-
yd at Arglwydd Dduw îsrael.

14 ^ Holl dywysogion yr oífeir-

iaid hefyd, a'r bobl, a chwanegasant
gamfiicheddu, yn ol holl ífieidd-dra

y cenhedloedd ; a hwy a halogasant
dyr Arglwydd, yr hwn a santeidd-
iasai efe yn Jerusalem.

15 Am hyny Arglwydd Dduw eu
tadau a anfonodd atynt hwy trwy
law ei genadau, gan fore-godi, ac

anfon : am ei fod ef yn tosturio wrth
ei bobl, ac wrth ei breswylfod.

16 Ond yr oeddynt hwy yn gwat-

Adn. 11—13. 3fab un mlwydd ar hugain
oedd Zedeciah] Hwn oedd trydydd mab Jo-

siah, 1 Cron. iii. 15 ; ac ewythr, nid ' brawd,'

i'r Joacin uchod ; neu ' frawd ei dad,' fel y
mae y lxx yn ei ddarllen, adn. 10. Ei enw
cyntaf ef oedd Mattaniah, yr hwn a newid-
iwyd yn Zedeciah am y rheswm a grybwyll-

wyd eisioes : gwel ar 2 Bren. xxiv. 17—20.

Adn. 14. Holl dywysogion yr offeiriaid]

Y rhai a ddylasent ddysgu y bobl yn nyled-

swyddau crefydd ; a'r bobl—trwy eu siamplau
drwg hwy ; a chwanegasant gamfucheddu—
trwy ddylyn eilunaddoliaeth yn fwy nag er-

ioed ; a hwy a halogasant d yr Arglwydd
—trwy osod eilunod ac eilunaddoliaeth i fyny
yno, lle yr oedd Duw wedi ei santeiddio i'w
wasanaeth ei hun.

Adn. 15. Am hyny Arglwydd Dduw eu
iadau] Yr hwn yr oeddynt hwy wedi gwrthod
ei gymeryd yn DduTA iddynt hwy ; a anfon-
odd atynt hioy trwy law ei genadau—megys
Jeremiah, Ezeciel, Uriah, &c ; ganfore-godi,
ac anfon—fel pen-teulu gofalus, yn codi yn
fore at ei orchwylion ; am eifod efyn tostur-

io wrthei bobl—heb ewyllysio idd\nt gael eu
dyfetha ; ac wrth ei breswylfod—heb chwen-
nych i Jerusalem a'r deml gael eu dystrywio
gan elynion paganaidd : gv,'el ar Jer. xxvi.

2, &c.

Adn. 16. Ond yr oeddynt hwy yn gwat-
war cenadau JDuw] Yn lle gwrando arnynt

;

acyn tremygu—neu yn dinnygu geiriau Duw
ei hun yn eu genau hwynt ; acyngwawdio—
Saes., ' yn cam-drin ei brofiwydi ef,' sef eu
carcharu a'u taro, &c., megys y gwnaed â
Michca yn amser Ahabi ac â Jei-emiah ac

ereiU wedi hyny ; nes cyfodi o ddigofaint yr
Arglwydd—fel dwfr wedi hir groni, yn llifo

dros yr holl wlad ; fel nad oedd iachâd—dim
modd ei attal yn ei yrfa ddinystriol.

war cenadau Duw, ac yn tremygu
ei eiriau ef, ac yn gwawdio ei proff-

wydi ef ; nes cyfodi o ddigofaint yr
Arglwydd ijn erbyn ei bobl, fel nad
oedd iachâd.

17 Am hyny efe a ddygodd i fyny
arnynt hwy frenin y Caldeaid, yr
h.m\ a lladdodd eu gwr ieuainc
hwy â'r cleddyf yn nh eu cysegr,
ac nid arbedodd na g\vr ieuanc na
morwyn, ua hen, na'r hwn oedd
yn camu gan oedrau : efe a'i* rhodd-
odd hwyîit oll yn ei law ef.

18 Holl lestri t Dduw hefyd,
mawrion a bychain, a thryaorau t
yr Arglwydd, a thrysorau y brenin
a'i dywysogion : y rhai hyny oll a
ddyg efe i Babilon.

19 A hwy a losgasant d Dduw,
ac a ddystrywiasant fur Jerusalem ;

a'i holl balasau hi a losgasant hwy
â thân, a'i holl lestri dymunol a
ddinystriasant.

Adn. 17. Am hyny efe a ddygodd ì fyny
arnynt hwy frenin y Caldeaid] Sef Nebu-
chodonosor, yr hwn, er nad oedd ganddo ef

ddim mewn golwg ond cyflawni ei fwriadau

gwladwriaethol ei hun, eto a oedd trwy hyny
yn cyflawni b\\TÌadau Jehofa hefyd

; yr hwn
a laddodd eu gwr ieuainc hioy d'r cleddyf
yn nh eu cysegr—sef y deml, i'r hon yr ocdd
llawer wedi ftbi, gan fedilwl y buasai santeidd-

rwydd y lle hwnw yn noddfa iddynt ; ac nid
arbedodd—na gwryw na benyw, hen nac ieu-

anc, heb eu lladd, eu caethgludo, neu eu dar-

ostwng ; canys yr oedd Duw wedi eu rhoddi

hwynt oU yn llaw Nebuchodonosor, i'w cospi

am eu pechodau.

Adn. 18. Holl lestri t Dduw] Er i'r rhai

hyn gael eu dwyn i Babilon, eto trefnodd rhag-

luniaeth Duw fod iddynt gael eu cadw yn ofal-

us, a'u dychwelyd i Jerusalem dan deyrnasiad
Cyrus, Ezra i. 7, &c. A thrysorau y brenin
a'i dywysogion—dygwyd y rhai hyn hefyd i

Babilon, Ue y rhanwyd hwynt ond odid fel ys-

pail rhyfel rhwng y milwyr.
Adn. 19. A hioy a losgasant d Dduw] Yr

hyn oedd derfyn ar deml Solomon ; ac a ddys-
tryioiasantfur Jerusalem—fel ag y peidiodd

à bod yn ddinas gaerog ; a'i holl balasau hi a
losgusant—fel nad oedd mwyach yn drigfa

brenhinoedd a gwr mawrion ; a'i holl lestri

dymunol—y rhai a gaed yn y palasau hyny, a
ddinystriasant—^gan losgi y dodrefn uad all-

ent eu cludo ymaith, a churo i lawr y llestri

aur ac arian yn sypiau i'w hail doddi, heb adael
ond ychydig o'r rhai gwerthfawrocaf yn eu
ffurf gyntefig : gwel ar 2 Bren. xxv. 9, 10.

Adn. 20. A'r rhai a ddiarigasai gan y
cleddyf] Pawb ond ychydig o dylodiou y,
wlad, y rhai a adawyd yn winllanwyr ac yn
arddwyr yno, 2 Bren. xxv. 12 ; a gaethghid-
odd efe i Babilon—lle y buont yn gaethweis-
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20 A'r rhai a dcliangasai gan y
cleddyf, a ^«eí7i-gludodd efe i Ba-
bilon: lle y buant hwy yn weision
iddo ef ac i'w feibion, nes teyrnasu
o'r Persiaid

:

21 I gyfiawni gair yr Arglwydd
irwy enau Jeremiah, nes mwynhau
o'r wlad ei sabbothau ; canys yr
holl ddyddiau y hu lii yn annghyf-
anedd, y gorphwysodd hi, i gyf-

lawni deng mlynedd a thriugain.
22 ^ Ac yn y flwyddyn gyntaf i

Cyrus brenin Persia, (fel y cyf-

lawnid gair yr Arglwydd yr hwn a
ädytuedwyd trwy enau Jeremiah,)

ion i Nebuchodonosor, ac i Efil-merodach ei

fab ef, ac i Belsassar ei yr ef ; nes teyrnasu
o^r Persiaid—yn mherson Cyrus.

Adn. 21. / gyflawni gair yr Arglwydd
trwy enau Jeremiah] Gwel Jer. xxv. 9, 12,

a xxvii. 7, a xxix. 10 ; nes mynhau o'r wlad
ei sahbothau—sef ei sabbothau saith-flynydd-

ol. Yr oedd Duw wedi gorchymyn i'r tir gael

gorphwys am flwyddyn, heb ei lafurio, bob

saith mlynedd, Lef. xxv. 2—7 ; a chan eu

bod hwythau wedi esgeuluso y gyfraith hon
am 490 o flynyddoedd, sef o amser Saul, gan
aredig y ddaear bob seithfed flwyddyn fel yn

y blynyddoedd ereiU, mynai Duw eu cadw
hwy yn Babilon am 70 mlynedd, fel y cai

y tir fwynhau y sabbothau hyny yn olyn-

ol, y rhai y dylasai efe gael eu mwynhau o'r

blaen bob saith mlynedd ; canys 70, yn Ihios-

edig gan 7, a wnant yn gywir 490. Canys
yr holl ddyddiau y bu hi yn annghyfanedd
—heb ddigon o breswylwyr ynddi i'w Ìlafurio

yn briodol
; y gorphwysodd ki—heb ei hared •

yr Arglwydd a gyffrodd ysbryd
Cyrus brenin Persia, fel y cyhoedd-
odd efe trwy ei holl frenhiniaeth, a
hyny mewn ysgrifen, gan ddy-
wedyd,

23 Fel hyn y dywed Cyrus bren-
in Persia, Arglwydd Duw y nef-

oedd a roddodd holl deyrnasoedd y
ddaear i mi, ac efe a orchymynodd
i mi adeiladu t iddo yn Jerusalem,
yr hon sydd yn Judah. Pwy sydd
yn eich mysg chwi o'i holl bobl ef ?

yr Arglwydd ei Dduw fyddo gydag
ef, ac eled i fyny.

ig na'i hau ; i gyflawni deng mlynedd a thri-

ugain—hyny yw, cafodd y tir orphwys yn
gywir yr un nifer o flynyddoedd ag a gawsai

ped ufyddhasai yr luddewon i'r gyfraith ber-

thynol i'r sabbothau blynyddol : gwel ar Lef.

xxvi. 34, 35.

Adn. 22, 23. Ac yn y flwyddyn gyntaf i

Cy.rus breniìi Persia, ^c.] Tybia Kennicott
ac ereiU fod y ddwy adnod hyn yn perthyn yn
briodol i lyfr Ezra, a'u bod wedi eu dodi yma
gan ryw adysgrifenydd mewn camgymeriad,
neu ynte mewn awydd ara fynegu eu rbydd-
had. Felly y mae ail lyfr y CronicJ, a llef-

aru yn briodol, yn diweddu gydag adn. 21
o'r beunod hon, gan mai y pryd hyny y mae
y caethiwed Babilonaidd yn dechreu; a'r ddM-y

adnod hyn a soniant am bethau a gymerasant
le yn mhen deng mlynedd a thriugain îoedi

hyny. Gan fod yr adnodau hyn i'w cael yn
nechro llyfr Ezra, cyfeirir y darllenydd yno
am egluihad arnvnt.
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